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گرفت؛ با تکیه بر توانمندی های داخلی صورت 

تولید محصول جدید موردنیاز 
صنایع تریلرسازی و خودروسازی 

در مجتمع فوالد سبا

یادداشت مدیر مسئول

کمبود منابع اولیه، به خصوص انرژی، برای تولید در حال حاضر یکی از   
بزرگ ترین معضالت تولیدکنندگان به صورت اعم و فوالدسازان به طور اخص به 
شمار می آید. از ابتدای سال 1400 تا پایان شهریورماه، 82 روز کامل صنایع فوالدی 
به طور مشخص با این معضل دست و پنجه نرم می کردند. به دلیل کمبود برق در 
شبکه سراسری و جبران نشدن افزایش مصرف از طریق ایجاد ظرفیت های جدید 
تولیدی، نیمه اول سال و فصل گرم آن در حالی گذشت که صنایع ، دچار کمبود 
برق شدند، کمبودی که باعث قطع قسمت های مهمی از زنجیره تولید این کاالی 
استراتژیک شد و به گفته انجمن فوالدسازان در نامه خود به شورای عالی امنیت 
ملی، 6 میلیارد دالر به این صنعت خسارت وارد کرد؛ خسارتی که بر 300 هزار 
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم تأثیر منفی گذاشت، برخی را بیکار و برخی دیگر را 
نیمه بیکار کرد. کمبود تولید در صنایع فوالدی، نارضایتی بسیاری از مشتریان 
داخلی و خارجی را برانگیخت و از سوی دیگر صنایع پایین دستی و تولیدکنندگان 

کاال و خدمات در دیگر حوزه ها را نیز با مشکل مواجه کرد.
داستان وقتی بیشتر جنبه تراژیک خود را نشان می دهد که بدانیم کمبود برق، در 
زمستان قرار است جای خود را به کمبود یا قطعی گاز بدهد؛ منبعی دیگر از انرژی که 
دست بر قضا کشور ما طبق بعضی آمارها، دارنده اول و در برخی دیگر، دومین دارنده 
آن در جهان است. این ها همه در حالی است که ایران با توجه به جغرافیا، اقلیم، تنوع 
منابع طبیعی و دیگر عوامل، یکی از معدود کشورهایی است که در حوزه تأمین انرژی، 
دارای تنوع منابع است، اما صرِف کم بهره وِر انرژی در حوزه مصرف خانگی به همراه 
هدررفت باالی آن در بخش های مختلف خانگی یا صنایع نیروگاهی کشور و ارتقا پیدا 
نکردن فناوری های تولید و مصرف انرژی به خصوص گاز و برق در کشور، باعث شده 
زمستان به نحوی و تابستان به نحوی دیگر، با کمبودی مواجه شویم که راهکار آن 

مدیریت توأمان تولید و مصرف است.
در حالی صنایع کشور، مشتریان عمده، خوش حساب و البته تولیدکنندگان 
ارزش افزوده هستند که انرژی را با قیمت صنعتی خریداری می کنند، نمی توانند 

برای ایجاد منابع تأمین انرژی تصمیم گیری یا در اتخاذ تصمیم های مربوط به 
آن مشارکت کنند. آن ها در مورد ساعات کار خطوط تولیدشان با محدودیت 
مواجه اند، آن هم درحالی که کسی مسئولیت خسارت های آنان از محل عدم 
تولید، کاهش تولید یا کاهش مشتریان و از دست رفتن مزیت هایشان  در بازار   را 

بر عهده نمی گیرد.
نتیجه ای که از وضعیت تأمین برق و گاز صنایع فوالدی در یک سال گذشته و 
وابستگی آن ها به شبکه های سراسری می توان گرفت این است که یا فوالدسازان 
به دنبال راه های دیگری برای تأمین انرژی خود باشند یا تصمیم سازان حوزه تأمین 
انرژی، با برآورد خسارت های هنگفتی که فوالدسازان و به تبِع آن اقتصاد ملی از محل 
نوسان تأمین انرژی متحمل می شوند، راه کارهایی برای جبران و در ادامه، جلوگیری 

از ایجاد و بروز خسارت اتخاذ کنند.
تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه تأمین انرژی به خصوص گاز و برق بهتر است 
گانه منابع  به جای سوق دادن صنایع در مسیر جزیره ای شدن و جست وجوی جدا
انرژی، با مدیران و کارشناسان صنایع فوالدی و البته دیگر صنایع کشور همراه شوند 
و با استفاده از خرد جمعی و پیشنهادهای کارشناسی آن ها، تصمیم های قابل اجرا 
را با کمترین خسارت و بیشترین منافع، اجرایی کنند. به عبارت دیگر امروز و درزمانی 
که مزیت های اصلی بازار شامل رقابت بر سر بهره وری تولید و استفاده از فناوری های 
پیشرفته تر است، نباید فوالدسازان دغدغه چیزی را داشته باشند که اصوال نیاز اولیه 

آن ها محسوب می شود.
تصمیم گیران حوزه تأمین انرژی کشور بهتر است پیش از اتخاذ هر تصمیمی، 
فوالدسازان کشور را به مثابه مشتریان ثابت، عمده، خوش حساب و توانای خود 
در نظر بگیرند و همان طور که صنایع هوای مشتریانشان را دارند، آنان نیز برای 
تأمین نیاز مشتری های خود دغدغه جدی داشته باشند، تغییرات و اختالالت 
احتمالی را پیش تر به اطالع آن ها برسانند و خود را ازنظرها، پیشنهادهای دلسوزانه 

و راه کارهای کارشناسی صنایع فوالدی بی بهره نگذارند.

 تأمین پایدار انرژی؛ نیاز اصلی صنایع فوالدی کشور
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انجام موفقیت آمیز
 تعمیرات برنامه ریزی شده

 واحد گندله سازی

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد:

برنامه ریزی شرکت فوالد مبارکه برای حرکت به سوی  ارتقای کیفیت

نشریه داخلی  شرکت فوالد مبـارکه               

انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، آقای محمود محمدی فشارکی به سمت مدیر 
مجتمع فوالد سبا منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر مجتمع فوالد سبا منصوب می گردید، تا با حفظ 
ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت 

در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است آقای محمود محمدی فشارکی دارای مدرک کارشناسی مهندسی مواد است که پیش ازاین در سمت مدیر 

برنامه ریزی و کنترل تولید مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، آقای احمدرضا جمشیدیان به سمت مدیر کنترل 
مواد منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر کنترل مواد منصوب می گردید تا با حفظ ارزش های 
اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در فوالد 

مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است آقای احمدرضا جمشیدیان دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید است که پیش ازاین 

در سمت رئیس واحد فروش اقالم مازاد مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، آقای علیرضا کاظمی به سمت مدیر تعمیرات 
مرکزی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر تعمیرات مرکزی منصوب می گردید، تا با حفظ 
ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت 

در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است آقای علیرضا کاظمی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک است که پیش ازاین در سمت رئیس 

توزیع سیاالت مشغول به فعالیت بوده است.

4

2



20 نوامبر   2021 شماره        1251      شنبه   29 آبان ماه   1400      14ربیع الثانی  1443    

22

ارتقای دیپلماسی اقتصادی؛ از عضویت در شانگهای تا جهش صادرات غیرنفتی
عملکرد دولت سیزدهم در پایان ۱۰۰ روز نخست شامل رسمی شدن عضویت در سازمان همکاری های شانگهای و رشد صادرات غیرنفتی  است.

ترسیم سیاست های بلندمدت چین برای دست یابی به کربن خنثی
کسید کربن تا سال ۲۰۳۰، تالش می کند تا پیش از سال ۲۰۶۰، به یک کشور کربن خنثی تبدیل شود. چین با تدوین برنامه عملیاتی رسیدن به اوج انتشار دی ا

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان جوان و 
استعدادهای برتر علمی، نخبگان را نور چشمان ملت خواندند 
کید بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای یافتن  و با تأ
راه حل های علمی مشکالت مختلف افزودند: ظرفیت نخبگی 
جوانان ملت ایران می تواند زمینه ساز پر کردن شکاف علمی 
کشور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن 

نوین اسالمی و تحقق آینده درخشان کشور باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: ملت ایران ملتی 
بالقوه نخبه است و به همین علت از دیرباز هدف جنگ نرم 
تحقیرکننده استعمارگران بوده تا استعدادها و توانایی های خود 

را فراموش کند و دروغ بزرگ »ما نمی توانیم« را بپذیرد.
»احساس مسئولیت نخبگان« نکته دیگری بود که رهبر انقالب 
کید کردند: هم مسئوالن باید  در این دیدار به آن پرداختند و تأ
به وظایف خود درباره نخبگان عمل کنند، هم جوان نخبه باید 
در قبال مسائل کشور احساس مسئولیت کند و ضمن مبارزه با 
موانع و پذیرش برخی سختی های گاه اجتناب ناپذیر، اجازه ندهد 
نامهربانی هایی که در برخی دستگاه ها به نخبگان می شود، او را از 

ادامه راه و تالش و احساس مسئولیت بازدارد.
ایشان با یادآوری سخنان چند سال قبل خود درباره آینده ایران 
و ضرورت پیشتازی در عرصه علم جهانی گفتند: باید به گونه ای 
حرکت کنیم که در آینده ای معقول، ایران منبع علم جهانی 
بشود و هرکس برای دسترسی به جدیدترین یافته های علمی، 
ناچار از یادگیری زبان فارسی شود، همان گونه که در برهه هایی از 
تاریخ، ایرانیان بر قله های دانش جهانی قرار داشتند و کتاب های 
دانشمندان ایران در دانشگاه های غرب و شرق مورد تدریس و 

استناد اهل علم و دانش بود.
ایشان، »مسئله محوری« و حل مسائل کشور را از اهداف مهم 
کشور خواندند و با برشمردن مواردی مانند  جامعه علمی 
مشکالت آب، محیط زیست، ترافیک، آسیب های اجتماعی، 
تخلیه روستاها، نظام پولی، مالی، مالیاتی، بانکی و مسائل 
نظام تولید، گفتند: می توان برای همه مشکالت کشور راه حل 

علمی پیدا کرد.
رهبر انقالب درباره بحث مهاجرت نخبگان، گفتند: امروز در کشور 
جوانان نخبه می توانند رشد و پیشرفت کنند، ولی همچنان که 
قبال هم گفته ایم، تمایل یک نخبه برای مهاجرت به کشوری 
دیگر با این نگاه و توجه که بدهکاِر کشور است و پس از تحصیل 

بازخواهد گشت، مانعی ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اما مهاجرفرستی و اینکه 
عناصری در بعضی دانشگاه ها، جوان نخبه را از آینده مأیوس، 
و او را به ترک میهن تشویق می کنند، صریحا خیانت به کشور و 

دشمنی با آن است و دوستی با آن جوان هم نیست.
کید بر مسئله مانع زدایی از تولید، مهم ترین  ایشان در ادامه با تأ
کشور را موانع فرهنگی همچون »ناامیدی،  موانع تولید در 
احساس بی آینده بودن، بی همتی، راحت طلبی، سرگرمی های 

مضر، احساس ناتوانی و خطرپذیر نبودن« برشمردند.
رهبر انقالب، الزمه رشد و تقویت شرکت های دانش بنیان را رواج 
استفاده از محصوالت آن ها در داخل دانستند و گفتند: وقتی 
یک محصول دانش بنیان در داخل تولید می شود، نباید واردات 
مشابه آن انجام شود، و به خصوص دولتی ها و شرکت های بزرگ 

باید از محصوالت داخلی استفاده کنند.
ایشان در این زمینه افزودند: البته مجددا   عده ای مانند قضیه 
لوازم خانگی جنجال نکنند که چرا نباید از فالن کشور واردات 
انجام شود، زیرا الزمه رشد شرکت های داخلی، ایجاد بازار داخلی 

برای آن هاست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به تولیدکنندگان داخلی نیز 
کید کردند: وقتی جلوی واردات گرفته می شود، بنگاه داخلی نیز  تأ
وظایفی دارد و نباید با استفاده از این موقعیت، قیمت ها را افزایش 

و یا کیفیت محصول را کاهش دهد.
ایشان زمینه سازی برای صادرات محصوالت دانش بنیان را از دیگر 
وظایف دستگاه های دولتی دانستند و گفتند: مردم در بعضی 
کشورها که خاطره خوبی از ایران دارند، حتی نام دو محصول 
ایرانی را نمی توانند بیان کنند، بنابراین عالوه بر فعالت دولت و 
شرکت ها برای بازارسازی، بخش خارجی صداوسیما نیز باید برای 

تبلیغ کاالهای ایرانی، برنامه ریزی و اقدام کند.
ایشان با اشاره به گزارشی از معاون علمی رئیس جمهور مبنی 
بر سهم کمتر از یک درصدی شرکت های دانش بنیان از تولید 
کید کردند: این سهم باید حتما افزایش یابد و  ناخالص داخلی، تأ

در طول ۳ تا ۴ سال، حداقل به ۵ درصد برسد.
رهبر انقالب در پایان، نخبگان را آینده سازان و نور چشمان کشور 
خواندند و افزودند: من در دولت های قبلی و کنونی برای استفاده 
از جوانان نخبه در مدیریت های میانی و حتی سطح باال به 
مسئوالن سفارش کرده ام اما شما نیز باید خود را آماده و نقشتان 

را در اداره کشور پیدا کنید.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

می توان برای همه مشکالت کشور 

راه حل علمی پیدا کرد

 رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

کبری محمدی، معاون بهره برداری فوالد مبارکه  عباس ا

جهش  گذشته  سال های  ظرف  فوالد  تولید 
کنون عالوه بر  کرده است. هم ا مناسبی پیدا 
اینکه فوالدسازان می توانند در سطح محصوالت 
تجاری، پاسخ گوی نیاز مشتریان خود در سطح بازار داخلی 
کیفی تر برای دست یابی به  و به تولید محصوالت  باشند، ر
ارزش افزوده و سودآوری بیشتر آورده اند و تالش دارند تا بتوانند با 
تولید محصوالتی که از درجه کیفیت باالتری برخوردارند، عالوه بر 
اینکه سهمی در بازار محصوالت وارداتی که موردنیاز سایر صنایع 
کنون از خارج وارد می شود ایفا کنند، درعین حال  کشور است و ا
کاالهایی تولید کنند که می تواند آن ها را از تولید صرف محصوالت 
تجاری بیشتر از قبل جدا کند و شرایط را برای تأمین هرچه بیشتر 
از طریق  پایین دستی  تولیدکنندگان صنایع  و  بازار داخلی 

محصوالت داخلی مهیا سازد.
کبری محمدی، معاون بهره برداری فوالد مبارکه می گوید که   عباس ا
این فوالدساز بزرگ در سال جاری قصد دارد تا عالوه بر تأمین نیازهای 
بازار داخلی به محصوالت تجاری در صنعت فوالد، به سمت تولید 
محصوالت کیفی که بیشتر موردنیاز خودروسازان و صنایع نفت و گاز 
است، حرکت کند و در این مسیر، ارزش افزوده بیشتری را برای این 

کمپانی بزرگ فوالدسازی ایران، ایجاد نماید.
تولید فوالد در ماه های گذشته چه روندی را طی کرده که 
فوالدسازان به خصوص فوالد مبارکه تصمیم بر این گرفته اند 

که از سمت تولید کمی به سمت تولید کیفی حرکت کنند؟
کنون،  و هم ا نسبتا خوب است  کشور  در  فوالد  تولید  شرایط 
فوالدسازان کشور محصوالت تولیدی مناسبی را عرضه می کنند؛ 
ضمن اینکه در برخی از محصوالت نیز، مازاد تولید در کشور باعث 
شده فوالدسازان از سمت تولید فوالدهای تجاری به سمت 
فوالدهای کیفی حرکت کنند؛ به همین دلیل، جهت گیری کلی 
شرکت های فوالدسازی به این سمت است که از تولید محصوالت 
تجاری به سمت فوالدهای کیفی بروند؛ به خصوص با توجه به 
تغییراتی که در بحث انرژی از یک سو و مواد اولیه و سنگ آهن از سوی 
دیگر داریم، عمدتا استراتژی تولید فوالد کیفی از سوی فوالدسازان 

به خصوص فوالدسازان بزرگ مدنظر قرار داده شده است.
آیا نیازهای بازار داخلی این استراتژی را دیکته کرده یا این 
به معنای استراتژی ورود پرقدرت تر به بازارهای صادراتی 

است؟
هر دو مورد در این خصوص تأثیر دارند؛ ولی بیشتر بحث، بر روی 
بازارهای داخلی است. در حال حاضر بخشی از فوالدهای کیفی 
موردنیاز کشور که در صنایع پایین دستی مورد استفاده قرار می گیرند، 
از طریق واردات و از سوی تولیدکنندگان خارجی تأمین می شوند که 
قسمتی از بازار که از سوی واردات تأمین می شود، بخش جذابی 
برای تولیدکنندگان داخلی است تا سهمی از این بازار داشته باشند و 
بتوانند با تولید محصول، آن ها نیز جای بخشی از واردات را بگیرند. به 
این ترتیب، تولید محصوالت فوالدی کیفی در دستور کار قرار گرفته 
و زمینه ای برای پیگیری این موضوع از سوی تولیدکنندگان داخلی 
فوالد مطرح شده است. درواقع ارتقای کیفیت می تواند زمینه مهیا 
شدن شرایط برای صادرات و به تبع آن ایجاد ارزش افزوده بیشتر و 
گر محصوالت کیفی وارد بازار داخلی  که ا ارزآوری را هم فراهم کند؛ چرا
شود، بعد از تأمین نیاز داخلی قابلیت صادرات هم خواهند داشت و 

این کار برای کشور ارزآوری به همراه دارد.
در حال حاضر، چند درصد از فوالد تولیدی داخلی کشور 

را محصوالت کیفی تشکیل می دهند؟
کیفی در بخش های مختلف متفاوت  درجه تولید فوالدهای 
است؛ اما درواقع، آن دسته از فوالدهایی که به عنوان فوالد کیفی از 
آن ها نام برده می شود، فوالدهایی هستند که در صنایع مختلف، 
کاربردهای ویژه دارند و عمدتا هم در مقاطع عریض مدنظر قرار 
می گیرند. به عبارت دیگر، مقاطع عریض به خاطر نوع خود و دانش 
فنی که برای تولید، نیاز دارند، به طور قطع نیاز به شرایط خاص تری 
برای تولید خواهند داشت و باید به آن ها به لحاظ دانش فنی و 
تکنولوژی های مربوطه توجه خاصی شود. درواقع، مقاطع عریض 
از سوی فوالدسازانی همچون فوالد هرمزگان تولید می شود و شامل 
تولید اسلب و ورق است. البته ما در فوالد مبارکه، مقاطع طویل 
تولید نمی کنیم و بیشتر بر روی مقاطع عریض متمرکزیم که شامل 
محصوالتی همچون اسلب، ورق گرم نوردشده و ورق سرد نوردشده، 

ورق های پوشش دار و محصوالتی از این دست است.
معیارهای این حرکت به سمت تولید کیفی چیست؟ آیا 

قرار است سطح استانداردها ارتقا یابد یا اینکه به سمت 
کنون انجام نمی شده است؟ تولیداتی خواهید رفت که تا

که استانداردهای باالتری دارند،  کیفی  برای تولید فوالدهای 
برنامه ریزی الزم صورت گرفته است؛ درواقع این فوالدها با توجه 
به حساسیت کاربردهای خود، باید شاخصه هایی همچون کشش 
و استحکام را داشته باشند. درواقع، فوالدهای کیفی، آن دسته از 
تولیداتی هستند که قابلیت های بیشتری دارند. به عنوان مثال، 
کنون شرایط به سمتی پیش رفته است که  در صنعت خودرو، هم ا
فوالدهای مستحکم تر مورد استفاده قرار می گیرد تا ضربه پذیری 
بیشتری داشته باشند؛ ضمن اینکه از وزن آن دسته از محصوالت 
فوالدی که برای تولید خودرو استفاده می شود باید کمتر باشد؛ 
بنابراین حرکت به این سمت آغاز شده است. البته این حرکت 
بر مبنای تقاضایی است که از سوی صنایع پایین دستی به بازار 
تحمیل می شود؛ پس فوالدسازان نیز برای اینکه استمرار تولید 
داشته و تأمین نیازهای داخلی را صورت دهند، به این سمت حرکت 
کرده اند. این ها جاذبه هایی هستند که از سوی تولیدکنندگان فوالد 
و فوالد مبارکه به عنوان شرکت فعال در صنعت ورق کار وجود دارد و 
ما را به این سمت کشیده است که محصوالت جدید را با ویژگی های 
جدید تولید و نیازمندی صنایع خودرو و لوله سازی به خصوص در 

حوزه نفت و گاز را تأمین کنیم.
سطح استانداردها هم تغییر خواهند کرد یا اینکه باید به 
سمت ارتقای سطح استانداردها حرکت کنید تا بتوان این تولید 

را به صورت مداوم انجام داد؟
کـه از  کـه صـورت می گیـرد بـه نحـوی اسـت  مجموعـه تولیداتـی 
اسـتانداردهای الزم در الگـوی تولیـدی خـود برخوردارنـد. البتـه 
تولیدات تجـاری به تکنولـوژی پایین تری نیـاز دارند و امـا آن ها هم، 
در سطح استاندارد خود تولید می شوند؛ ولی محصوالت ویژه باید 
بـا کیفیـت باالتـری تولیـد شـوند؛ پـس بـرای اینکـه اسـتانداردهای 
باالتری داشـته باشـیم، نیاز به تکنولـوژی باالتـر و سـرمایه گذاری در 
حـوزه تأمیـن دانـش فنـی داریـم کـه بایـد بـرای آن هـا چاره اندیشـی 
کنیـم. ایـن کار در حـال انجـام اسـت تـا بتوانیـم ایـن محصـوالت را 
تولیـد کنیـم، امـا مسـائل مختلفـی را در ایـن حـوزه پیـش رو داریـم. 
که از وقتی که مذاب  درواقع، از لحظه تولید، شرایط ویژه است؛ چرا
می خواهـد شـکل گیـرد بایـد شـرایط آن مهیـا شـود کـه ایـن امـر، بـه 

تجهیـزات ویـژه ای نیـاز دارد.
در طرح نوردگرم به این سمت حرکت خواهید کرد؟

کثر  دقیقا. در حال حاضر تا مرحله تولید اسلب پیش رفته ایم و ا
گریدهای فوالد را تولید می کنیم؛ ولی در برخی از مراحل به خاطر 
استحکام فوالدهای کیفی و شرایطی که برای نورد وجود دارد، 
محدودیت هایی پیش رو است؛ ولی همه این ها را نمی توانیم با 
نورد فعلی انجام دهیم؛ هرچند که آخرین تکنولوژی های روز دنیا 
را در آنجا داریم و می توانیم کار تولید فوالد خام را انجام دهیم؛ ولی 
برای تولید ورق محدودیت های تکنولوژیکی وجود دارد که بر این 
اساس تمام تالش مجموعه فوالد مبارکه آن است که در طرح نورد 2 
تالش کند تا ورق های فوالدی کیفی موردنیاز صنایع پایین دستی و 
کنون کشور برای تولید  صنایع بعدی تولید را برآورده سازد. به هرحال ا
خودرو، نیاز به استفاده از ورق های سرد دارد؛ ضمن اینکه ورق های 
این چنینی نیز عالوه بر صنعت خودروسازی، در لوله های نفت و گاز 
و پروژه های مربوط به آن نیز مورد استفاده قرار می گیرند که بر این 
اساس استراتژی فوالد مبارکه تأمین آن دسته از ورق هایی است 
کنون موردنیاز صنایع پایین دستی است و درعین حال، در  که هم ا

داخل کشور تولید نمی شوند.
برنامه های فوالد مبارکه تا پایان سال برای تولید فوالد و 

نقش آفرینی در سایر بخش ها به چه صورت است؟
گرفته از سوی شرکت فوالد  با توجه به برنامه ریزی های صورت 
مبارکه، امیدواریم بتوانیم تولید برنامه ریزی شده خود را در سطح 
گر شرایط یاری کند، به وضعیت  سال قبل تداوم ببخشیم و حتی ا
بهتری برسانیم. این در حالی است که در تابستان نیز به دلیل کمبود 
برق، تولیدکنندگان فوالد بخش عمده ای از ماه های سال را با کمبود 
برق و خاموشی ها سپری کردند که این امر، بر روی توان تولید اثرگذار 
بوده و شرایط بسیار اذیت کننده ای ایجاد کرده است؛ ضمن اینکه 
کنون با توجه به نزدیک شدن به فصول سرد سال، کشور در  هم ا
تأمین گاز موردنیاز خود دچار مشکل است؛ بنابراین تأمین گاز در 
فصل سرما نیز برای تولیدکنندگان فوالدی به یک معضل تبدیل 
شده است که امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی های صورت گرفته، 

انرژی موردنیاز خود را به موقع تأمین و سطح تولید را حفظ کنیم.
یعنی امسال میزان تولید شما مثل سال قبل خواهد بود؟ 

تولید اضافه نخواهد شد؟
گر بتوانیم مطابق با شرایط تولید خود را ادامه دهیم، به طور قطع  ا
اتفاق خوشایندی برای ما خواهد بود؛ البته ما تالش کردیم تا در 
مسیر تولید نیز همان طور که گفتیم، تغییراتی ایجاد نماییم و به جای 
اینکه تولید را به صورت کّمی افزایش دهیم، بر روی تولید کیفی تمرکز 
کنون فوالد مبارکه، عالوه  بیشتری داشته باشیم. بر این اساس هم ا
بر اینکه تولید فوالدهای کیفی را در دستور کار دارد، در حوزه ارتقای 
سطح کیفیت محصوالت نیز برنامه دارد تا کیفیت را باال ببرد؛ بر این 
اساس برنامه ریزی ما این است که درصد کیفی تولید را باال ببریم 
که بیش از 2 درصد تولید امسال نسبت به سال قبل کیفیت باالتری 
داشته باشد. در واقع ما درصد محصولی که در بازار عرضه می کنیم 
با حجم تولید سال قبل مشابه است، اما به لحاظ کیفی 2 درصد 
رشد خواهد داشت. در این میان، با مجموعه اقداماتی که برای 
کنترل دقیق تر فرایند تولید شکل می دهیم، این کار را پیش خواهیم 
برد. درواقع، فوالد مبارکه زنجیره کاملی در حوزه فوالد شکل داده؛ 
از آهن سازی که آهن اسفنجی در آن تولید می شود تا فوالدسازی 
که فوالدهای پیچیده و حساس را مطابق با فرایندی که دارد پیش 
برده است. همچنین در حوزه نورد گرم و نورد سرد، با کنترل دقیق 
فرایند، کیفیت محصوالت نهایی را ارتقا خواهیم داد. تابه حال طی 
هفت ماهه امسال نسبت به سال قبل 2 درصد رشد کیفی داشتیم و 

امیدواریم بتوانیم آن را به ۳ درصد ارتقا دهیم.
در حال حاضر، چه سهمی از سبد تولیدی کشور را به خود 

اختصاص می دهید؟
کنون بر روی محصوالت مختلف متفاوت  سهم فوالد مبارکه هم ا
است. در حال حاضر نزدیک به 70 درصد اسلب کشور از سوی گروه 
فوالد مبارکه تأمین می شود و حدود 7۵ درصد ورق گرم کشور از 
سمت این گروه تولیدی تأمین می گردد. در محصوالت نورد سرد 
این عدد باالتر است و مقداری که تولید می شود بیش از 80 درصد 

نیاز بازار را تأمین می کند.
دولت  به خصوص  جدید  دوره  در  صمت  وزارت 
سیزدهم، چه استراتژی را برای فوالدسازان در نظر گرفته است؟
واقعیت این است که طی سال های گذشته یعنی 1۵ سال قبل، 
تقاضا در زنجیره فوالد به هم خورده است و از سوی بخش هایی از 
زنجیره که مواد اولیه نهاده ها را تولید می کنند، کامال تقاضا به هم 
خورده است و این برهم خوردن تقاضا مشکل ساز شده است. بر 
گر دولت بتواند با  این اساس، فوالدی ها  دچار مشکل هستند و ا
سیاست گذاری هایی که انجام می دهد، زنجیره را به سمت تعادل 
ببرد و آنجایی که کسری داریم، سرمایه گذاری را به آن سمت هدایت 
کند، فرایند به شکل بهتری پیش خواهد رفت. بر قسمت هایی 
که سرمایه گذار یا متقاضی بیشتری دارد، باید تمرکز بیشتری کرد و 
البته درعین حال، دولت باید بتواند سودآوری در کل این زنجیره 
را به صورت باالنس تقسیم کند تا در آینده، شرایط کلی فوالد کشور 

پایدارتر شود.
در دولت جدید تصمیم گیری خاصی نشده است؟

 موضوعات در دست مطالعه است تا باالنس زنجیره بهبود یابد. 
در راستای افزایش تولیدات جدید نیز، هر سال برنامه ریزی انجام 
می گیرد و فوالد مبارکه، عالوه بر افزایش کیفیت و تمرکز بر روی تولید 
کّمی، سال قبل ۵۵0 هزار تن فوالد کیفی تولید کرده است که کیفیت 
ویژه ای داشته، نمونه آن هم فوالد ای پی آی است که برای گاز ترش 
یعنی محیط هایی که نفت و گاز اسیدی دارند، استفاده می شود. بر 
این اساس، برنامه های متعددی تدارک دیده شده است. هر چه که 
نیاز کشور این است که فوالدهای جدید تولید شود؛ پس استراتژی 
اصلی ما بعد از افزایش تولید تجاری، افزایش کیفیت است تا سطح 
کیفی محصوالت را افزایش و دامنه تنوع محصوالت را ارتقا دهیم. 
بر این اساس فوالد مبارکه هر سال 8 محصول جدید را به بازار عرضه 
می کند که عمدتا محصوالتی هستند که تا قبل از اینکه ما عرضه 
ج تأمین می شدند؛ این کار عالوه بر اینکه باعث تأمین  کنیم، از خار
پایدار نیاز صنایع پایین دستی می شود، باعث جلوگیری خروج ارز از 
کشور خواهد شد و بخشی از ارز موردنیاز کشور را تأمین خواهد کرد. 
این سیاست در این سه زمینه ادامه دارد. به این معنا که از تولید 
کیفیت های  کیفی حرکت می کنیم و  کمی بیشتر به سمت تولید 

متنوع و ویژه تری را در این مسیر تولید خواهیم کرد.
  منبع: تجارت فردا

برنامه ریزی شرکت فوالد مبارکه برای حرکت به سوی  ارتقای کیفیت
معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد:

کنون بر روی محصوالت  سهم فوالد مبارکه هم ا
مختلف متفاوت است. در حال حاضر نزدیک 
به 7۰ درصد اسلب کشور از سوی گروه فوالد 
مبارکه تأمین می شود و حدود 75 درصد ورق گرم 
کشور از سمت این گروه تولیدی تأمین می گردد. 
در محصوالت نورد سرد این عدد باالتر است و 
مقداری که تولید می شود بیش از 8۰ درصد نیاز 

بازار را تأمین می کند
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ثبت، صدور و تأییدیه چک از طریق خودپردازها تا پایان امسال
کثر تا پایان امسال فراهم می شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: امکان ثبت، صدور و تأییدیه چک از طریق خودپردازها، حدا

آلکوا آلومینیوم استرالیا به چرخه تولید بازمی گردد
شرکت آلکوا یکی از تولیدکنندگان برتر آلومینیوم در استرالیا اعالم کرده عملیات تولیدی خود را پس از ۱۳ سال توقف از سر می گیرد.

 خـبــــــــــــــــــر      

38

40

900

 رشد 38 درصدی صادرات کل محصوالت فوالدی 
کشور

گزارشی از میزان واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت 
فوالدی در هفت ماهه اول سال ۹۹ و 1۴00 منتشر شد و بر اساس 
آن میزان صادرات فوالد میانی با رشد 27 درصدی و صادرات 
کل محصوالت فوالدی نیز با افزایش ۳8 درصدی در مدت 

هفت ماهه نخست امسال همراه شده اند.
بر پایه اطالعات منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، میزان واردات کل مقاطع طویل فوالدی شامل تیرآهن، 
میلگرد، نبشی و ناودانی و سایر مقاطع در هفت ماهه اول امسال 
در مقایسه با مدت زمان یادشده در سال گذشته با 17 درصد 
تغییر همراه شده و بیشترین میزان رشد واردات مربوط به تیرآهن 

با 2۹ درصد افزایش همراه  بوده است.
که این دست از محصوالت   درخصوص صادرات می بینیم 
با رشد ۴۴ درصدی صادرات همراه گشته اند و باالترین رشد 
صادرات برای میلگرد با ۵7 درصد رشد همراه بوده و از 8۳۴ هزار 
تن در هفت ماهه نخست پارسال به یک میلیون و ۳07 هزار تن در 
هفت ماهه اول امسال رسیده است. تیرآهن نیز با رشد منفی 21 

درصدی صادرات مواجه شده است.

رشد 40 درصدی وصول حقوق دولتی معادن در 
استان مرکزی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: از 
کنون یک هزار و ۶2 میلیارد ریال حقوق دولتی  ابتدای سال تا
معادن امسال در این استان وصول شد که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۴0 درصد رشد دارد.
به گزارش شاتا، سعید جعفری کرهرودی در حاشیه بازدید از 
مجموعه معادن عباس آباد و باقرآباد نیم ور محالت افزود: 1۶ 
پروانه بهره برداری با ذخیره قطعی ۹ هزار و ۳۵ و همچنین ۴78 

هزار تن ذخیره اسمی امسال در استان مرکزی صادر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مرکزی ادامه داد: 
۳2۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری در سال جاری از سوی بخش 
خصوصی در معادن استان مرکزی صورت گرفت که در این فرایند 

8۳ فرصت اشتغال جدید ایجاد شده است.
کتشاف و ۹ گواهی کشف امسال  وی با بیان اینکه 11 پروانه ا
در نقاط مختلف این استان صادر شده است، اظهار داشت: 
بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت معادن همراه با نظارت گسترده 

این سازمان در دستور کار قرار دارد.

جذب ۹00 میلیون دالر سرمایه گذاری در منطقه ویژه 
خلیج فارس

12 قرارداد سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به ارزش ۹00 
میلیون دالر در منطقه ویژه خلیج فارس طی ۶ ماه نخست امسال 

به ثبت رسید.
گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مدیرعامل منطقه ویژه  به 
اقتصادی خلیج فارس با اعالم این مطلب گفت: این قراردادها 
در حوزه تولید و بسته بندی قیر، تولید شمش سرب و روی، 
حالل های شیمیایی، تولید اسید فسفریک، ورق فوالد، بازیافت 
و خردایش سرباره، بازیافت مواد آهنی و تولید شمش فوالدی، 
سیلیکون متال، سولفورزدایی از نفت کوره، بازیافت سرباره و طرح 

توسعه در یکی از صنایع فوالدی منعقد شده است.
حسن خلج طهرانی قراردادهای فوق را اجاره به شرط تملیک و 
اراضی اختصاصی به پروژه های مذکور را بالغ بر 1۶0 هکتار عنوان 
کرد و افزود: مناطق ویژه اقتصادی دارای مزایای متعدد برای 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است و امیدواریم در سال »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« در عمل بتوانیم منویات مقام معظم 

رهبری را اجرایی کنیم.

عدد خبر

درصد

درصد

میلیون دالر

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: امیدواریم با تالش و همت مدیران مجموعه فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری تا پیش از سال 1401 به اهداف تعریف شده برای این 
صنعت دست پیدا کنیم و در نخستین گام، کوره قوس الکتریکی آن را راه اندازی نماییم.

به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در جلسه با مدیرعامل و مدیران 
کید بر ضرورت پیگیری رفع مسائل و مشکالت این شرکت  شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با تأ
اظهار کرد: مدیران و دست اندرکاران در مجموعه فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری باید پیگیر مسائل 

و مشکالت موجود باشند و از پیگیری خسته نشوند.
وی با بیان اینکه برای بهره برداری از پروژه فوالدسازی فوالد سفیددشت نباید زمان را از دست داد، افزود: 
این پروژه نتیجه یک عمر تالش مجموعه فوالد سفیددشت است و باید توسط مدیرعامل شرکت فوالد 
سفیددشت به نتیجه برسد. در همین راستا آمادگی شرکت فوالد مبارکه به عنوان حامی و کمک رسان برای 
به نتیجه رساندن این پروژه را اعالم می کنم؛ البته آزادسازی تجهیزات از گمرک در این خصوص اهمیت زیادی 
گر  پیمانکار کوتاهی کرد، خودتان کار را ادامه دهید و آن را  دارد و الزم است در هر مرحله از اجرای این پروژه، ا

به سرانجام برسانید.
کم بر کشور، تحت هیچ شرایطی نباید  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حا
از سرعت پروژه های گروه  فوالد مبارکه کاسته شود، بنابراین باید محکم و با انرژی و انگیزه به جلو حرکت کرد و 

این انتظار از  مدیران شرکت فوالد سفیددشت می رود که با تمام قوا به جلو حرکت کند.
وی ادامه داد: موضوعات مربوط به مگامدول شرکت فوالد سفیددشت نیز باید با همکاری امور  سرمایه گذاری 
که سیاست فوالد مبارکه بر مبنای توسعه است؛ در این میان بحث مواد  مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، چرا
اولیه، انرژی، هزینه حمل ونقل و محل موردنظر برای احداث واحد مگامدول باید بررسی و کاِر کارشناسی شده 

و آمایش سرزمین برای آن انجام شود.
کید کرد: کاهش هزینه تولید همواره از بحث های جدی ما  طیب نیا در خصوص ضرورت کاهش هزینه ها تأ
کنون به واسطه قیمت انرژی و شرایط کشور، راه اندازی مدول های احیا دارای توجیه اقتصادی است،  بوده و ا
اما در آینده مشخص نیست که قیمت گاز و دیگر موارد در وضعیت فعلی باقی بمانند. پس باید در فوالد مبارکه 
و مجموعه های وابسته به آن، مباحث مربوط به انرژی، کاهش مصارف آب و محیط زیست به عنوان اهداف 

اصلی در نظر گرفته شوند.
وی با بیان اینکه مباحث مربوط به انرژی از چالش های جدی کشور است و در آینده نیز جدی تر  می شود، 
گفت: در شرایط فعلی می توان انعطاف بیشتری در روش های تولید و حرکت به سمت جلو داشت؛ بنابراین 
کنون مدنظر قرار گیرد. گر قرار است طرح توسعه ای تعریف شود، مباحث بهره وری و ترکیب محصوالت باید از ا ا
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در حال حاضر برخی واحدهای زیرمجموعه فوالد مبارکه صرفا روی 
گر واحد جدیدی به مجموعه فوالد مبارکه اضافه  توسعه کّمی تولید در حال فعالیت و برنامه ریزی هستند، پس ا
شد، باید مأموریت ها تقسیم بندی شود و یک بخش توسعه کّمی و دیگر واحدها توسعه کیفی را انجام دهند 

و الزم است که این موضوع را در استراتژی های خود تعریف کنیم.
وی با اشاره به جذب نیرو و سرمایه های انسانی عنوان داشت: سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت فوالد 
مبارکه تنها به واسطه منابع مالی نبوده، بلکه به دلیل وجود دانش فنی و مدیریتی سرمایه های انسانی بوده 
است و همین عامل در شرکت فوالد سفیددشت نیز صدق می کند؛ فوالد مبارکه از نظر سرمایه های انسانی 

الگوی مناسبی برای شرکت های زیرمجموعه خود است، بنابراین باید در کنار کاهش هزینه های تولید و 
افزایش بهره وری، مباحث مربوط به آموزش سرمایه های انسانی و ارتقای سطح کیفی آن مدنظر قرار گیرند تا 

این شرکت ها همچون فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری بتوانند در آینده موفق باشند.
طیب نیا با بیان اینکه عامل موفقیت فوالد مبارکه، سرمایه های انسانی فعال و کارآمد است، اضافه کرد: جذب 
نیروی انسانی کیفی باید در دستور کار باشد؛ درواقع باید استانداردهایی برای این موضوع مدنظر قرار گیرد، 

اقدامی که در شرکت فوالد مبارکه نیز مطرح شده است.
وی ابراز داشت: در استان چهارمحال و بختیاری سرمایه های انسانی زیادی وجود دارد که باید برای فعالیت 
در صنعت جذب شوند و این به شرطی است که از استانداردهای تعریف شده برای جذب سرمایه های انسانی 
که کیفیت سرمایه های انسانی خط قرمز  کوتاه نیاییم و براساس کیفیت و کارایی افراد، این اتفاق بیفتد؛ چرا
ما محسوب می شود؛ کیفیت سرمایه انسانی تضمین کننده سودآوری و درآمدزایی یک مجموعه صنعتی 
موفق خواهد بود و از تعطیلی آن نیز جلوگیری خواهد کرد؛ بنابراین هیچ گاه نباید در مباحث اقتصادی و 
که این یکی از مسائل مهم و استراتژیک  کیفیت سرمایه انسانی از استانداردهای خود عقب نشینی کنیم، چرا

در فوالد مبارکه است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان با بیان اینکه تالش مدیران مجموعه فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری در بخش تولید آهن اسفنجی موفق بوده است، ابراز امیدواری کرد: با تالش و همت مدیران مجموعه 
فوالد سفیددشت چهارمحال بختیاری تا پیش از سال 1۴01 خواهیم توانست به اهداف تعریف شده برای این 
صنعت دست پیدا کنیم و در نخستین گام، کوره قوس الکتریکی آن را راه اندازی و بعد از آن نیز واحد ریخته گری 

را در این مجموعه وارد مدار تولید کنیم.
غالمرضا طاهری معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت فوالد مبارکه نیز در خصوص این جلسه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح تعامالت بین شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد 
مبارکه با شرکت مادر، نخستین جلسه هم اندیشی میان شرکت فوالد سفیددشت و شرکت فوالد مبارکه، روز 

شنبه 1۴00/8/22 در محل سالن مدیریت برگزار گردید.
وی افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده در شرکت فوالد مبارکه، چهارمین شنبه هر ماه به برگزاری 
جلسه با یکی از شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه اختصاص دارد و در همین راستا، با هماهنگی معاونت 
سرمایه گذاری و امور شرکت ها، فوالد مبارکه در نخستین جلسه، میزبان مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت 

فوالد سفیددشت بود.
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در این جلسه مدیران تولید و 
توسعه شرکت فوالد سفیددشت، عملکرد آن شرکت در حوزه های تولید و پروژه های توسعه را تشریح کردند که 
با توجه به گزارش های ارائه شده، شرکت فوالد سفیددشت در شش ماهه نخست سال 1۴00، عملکرد مناسبی 

در حوزه های تولید و فروش داشته است.
وی اذعان داشت: با توجه به اینکه مهم ترین پروژه توسعه ای فوالد سفیددشت پروژه بهره برداری از واحد 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم در این شرکت است، مشکالت موجود و دالیل تأخیر در اجرای این پروژه 

به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.
 بنا بر این گزارش در ابتدای این دیدار مدیرعامل و مدیران فوالد سفیددشت به ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها 

و برنامه های آینده این مجموعه صنعتی پرداختند.

ح های توسعه  رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه گفت: امیدواریم با تحقق طر
بتوانیم طرح توسعه و کمبود ورق به ویژه برای صنایع پایین دستی اعم از خودروسازی و 

لوازم خانگی را تأمین کنیم.
به گزارش خبرنگار فوالد، علی نبوی، رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه در کنفرانس بین المللی پلنکس 
اظهار کرد: طرح های توسعه ای یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در شرکت فوالد مبارکه پیگیری می شود.
وی افزود: با توجه به کمبود ورق در کشور و طرح های افزایش تیراژ تولید در تمامی صنایع پایین دستی اعم 
از خودروسازی و لوازم خانگی و سایر صنایع، در نظر داریم تا با افزایش تیراژ تولید، تأمین نیاز مواد اولیه این 

صنایع در اولویت قرار گیرد.
ضرورت تحقق طرح های توسعه

کید بر ضرورت طرح های توسعه، اذعان داشت: امیدواریم با  رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه با تأ
تحقق طرح های توسعه در شرکت فوالد مبارکه و عرضه محصوالت آن بتوانیم به اهداف تعریف شده افزایش 

تیراژ صنعتی دست یابیم.
نقش فوالد مبارکه در تحقق توسعه صنعت کشور

وی با اشاره به مهم ترین نقش شرکت فوالد مبارکه در تحقق توسعه صنعت به ویژه در تأمین مواد اولیه، گفت: 
رسالت اصلی شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی تولیدکننده محصوالت فوالدی کشور، 
تأمین نیاز صنایع مصرف کننده محصوالت فوالدی است، به گونه ای که در طرح جدیدی که برای تنظیم 
بازار توسط وزارت صمت برنامه ریزی  شده، موضوع عرضه تلفیقی محصوالت موردنیاز صنایع در دستور کار 

این شرکت قرار گرفته است.
نبوی ادامه داد: مقرر شده است که شرکت فوالد مبارکه کمبود تولید ورق های فوالدی در کشور را تا راه اندازی 
خطوط جدید، با تأمین نیاز کل کشور از طریق واردات ورق های خارجی و تلفیق آن با ورق های داخلی جبران 

کند تا نیاز مصرف کنندگان با تلفیق محصوالت وارداتی و تولید داخلی با قیمت مناسب تأمین شود.
وی افزود: امروزه یکی از مهم ترین مشکالت و چالش های پیش روی صنعت فوالد، تأمین مواد اولیه است؛ 
موضوعی که حتی مورد توجه مسئوالن کشوری، از وزارت صمت گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته و تالش برای محقق ساختن اهداف تعریف شده در افق 1۴0۴ را که 

تنها ۴ سال به آن فاصله داریم بیشتر کرده است.
راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای عبور از بحران انرژی گاز

وی با اشاره به اقدامات شرکت فوالد مبارکه برای کمبود انرژی گاز گفت: چالش کمبود گاز پیش بینی نشده 
کی از تداوم کمبود این حامل انرژی است که به صورت کوتاه مدت و بلندمدت برای آن  بود و برآوردها حا

چاره اندیشی شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در کوتاه مدت با برنامه ریزی در تنظیم و چرخه تولید، 
این موضوع را طوری مدیریت می کنیم که کمترین خلل را به روند تولید شرکت وارد کند و در بلندمدت هم 
کرات ملی، تأمین گاز از طریق منابع مطمئن و حتی واردات تأمین  با برنامه ریزی هایی در سطح کالن و مذا

خواهد شد که توقف تولید به علت کمبود گاز در بزرگ ترین واحد صنعتی کشور رخ ندهد.
کرات دولتی است و در سطح کالن  کرات انجام شده در تأمین گاز وارداتی، به صورت مذا کید کرد: مذا وی تأ

برنامه ریزی  شده و  توسط شرکت فوالد مبارکه انجام نشده است.
بنا بر این گزارش، کنفرانس Planex 2021 به همراه نمایشگاه جانبی به مدت 2 روز )2۵ و 2۶ آبان( با محوریت 

بررسی صنعت فوالد و مواد اولیه در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار شد.
در کنفرانس Planex 2021 که با موضوع و محوریت بررسی صنعت فوالد و مواد اولیه برگزار شد، سخنرانان 
متعددی از مدیران در سطوح مختلف همچون معاونت معدنی وزارت صمت، دستیار ویژه وزیر صمت و 
مدیران عامل شرکت های فوالدی کشور، نمایندگانی از بخش خصوصی )اتاق بازرگانی ایران و خانه معدن 
ایران( معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و همچنین کارشناسان خارجی به بررسی مشکالت 

موجود در زنجیره فوالد پرداختند. 

در حال حاضر برخی واحدهای زیرمجموعه 
فوالد مبارکه صرفا روی توسعه کمی تولید در 
گر  حال فعالیت و برنامه ریزی هستند، پس ا
واحد جدیدی به مجموعه فوالد مبارکه اضافه 
شد، باید مأموریت ها تقسیم بندی شده و یک 
بخش توسعه کمی و دیگر واحدها توسعه کیفی 

را انجام دهند

رسالت اصلی شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ ترین واحد صنعتی تولیدکننده محصوالت 
فوالدی کشور، تأمین نیاز صنایع مصرف کننده 
محصوالت فوالدی است، به گونه ای که در 
طرح جدیدی که برای تنظیم بازار توسط وزارت 
صمت برنامه ریزی  شده، موضوع عرضه تلفیقی 
محصوالت موردنیاز صنایع در دستور کار این 

شرکت قرار گرفته است

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه در کنفرانس پلنکس؛

ح های توسعه فوالد مبارکه به کمبود ورق در کشور پایان می دهد طر

کمک رساِن پروژه فوالدسازی فوالد سفیددشت  شرکت فوالد مبارکه حامی و 
مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه با مدیرعامل و مدیران شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
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 ثبت اطالعات صحیح تولید و توزیع در سامانه جامع 
تجارت برای جلوگیری از تخلفات 

 سهامداران عمده تجلی
 از خوش نام های بازار سرمایه هستند

گزارش شاتا، عباس تابش معاون وزیر صمت و مدیرعامل  به 
کرد: در  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
راستای ساماندهی بازار محصوالت پتروشیمی طی هماهنگی 
به عمل آمده با اتحادیه سراسری تعاونی های تأمین نیاز صنایع 
کلیه تعاونی های مذکور مکلف شدند اطالعات توزیع  پایین دستی، 
اعضای زیرمجموعه خود را از ابتدای مهرماه سال جاری در سامانه 
جامع تجارت به ثبت برسانند. 

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )کگل(، بیان کرد: سهام داران 
عمده تجلی از خوش نام های بازار سرمایه هستند.

به گزارش روابط عمومی و معادن، ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر با بیان این مطلب افزود: شرکت تجلی از 
تجربه سهام دارانی چون »ومعادن«، »کچاد« و »کگل« بهره می برد و 
در برنامه هایش کل زنجیره فوالد را در نظر گرفته و در زیرساخت هایی 
همچون صنعت حمل و نقل مواد معدنی وارد شده است.

خـبــــــــــــــــــر            

»فوالد هیدروژنی« و تجربه شرکت پوسکو 
در کره جنوبی

خبر بین الملل

در فرایند تولید یک تن فوالد، در مقایسه با تولید یک تن 
پوشک، کربن کمتری در هوا انتشار می یابد. بااین حال، 
فوالد به دلیل حجم تولید خیلی زیادش عامل انتشار حدود 
8 درصد از کربن منتشرشده در جهان است و به عنوان متهم 

اصلی افزایش دمای زمین شناخته می شود.
شرکت فوالدسازی کره ای به نام پوسکو )Posco( سال گذشته 
بیشترین میزان انتشار کربن در این کشور را به خود اختصاص 
داد. این شرکت بیش از آنچه اجازه داشت کربن منتشر کرد و 
به دلیل عدم پایبندی به محدودیت های تعیین شده 78.۶ 
میلیارد وون )۶۶.۴ میلیون دالر آمریکا( جریمه شد. این شرکت، 
که با بحران شکل گرفته حول موجودیتش مواجه شده، وعده 
داده است که با سرمایه گذاری ۴0 تریلیون وونی کل زیرساختش 
را که بر پایه زغال سنگ بنا شده است بازسازی کند و تا سال 20۵0 

ک بر پایه هیدروژن دست یابد. به تولید فوالد پا
چو جوئیک )Cho Ju-ik(، مدیر بخش هیدروژن شرکت 
 Korea( پوسکو، طی مصاحبه ای با شبکه خبری کوریا هرالد
به  اما  کرده است،  کید  تأ این تحول  بر ضرورت   )Herald
کرد. چو اظهار  چالش های پیش روی این مهم هم اذعان 
داشت: فوالدسازان از قرن ها پیش از کوره های بلند استفاده 
کرده اند. این روش نیازمند زغال سنگ است، و انتشار کربن در 
این روش اجتناب ناپذیر است. به صفر رساندن میزان انتشار 
کربن برای فوالدسازان به معنای استفاده از یک روش تولید 
کامال جدید است و فوالدسازانی که از همان روش های متداول 
استفاده می کنند و با روندهای نوآورانه همراه نمی شوند به تاریخ 

خواهند پیوست.
در حال حاضر حدود 70 درصد از فوالد تولیدشده در جهان 
در کوره های بلند تولید می شود. در این کوره ها زغال سنگ 
به منظور افزایش دما و تولید مونوکسید کربن سوزانده می شود. 
کسیژن  وقتی مونوکسید کربن با سنگ آهن برخورد می کند، ا
به طور کامل حذف می شود و آهن فلزی متولد می شود. این 
فرایند مبتنی بر زغال سنگ، منجر به تولید مقادیر زیادی کربن 
می شود. ایده اصلی جایگزین کردن مونوکسید کربن با هیدروژن 
کنش نشان  که هیدروژن نیز می تواند با سنگ آهن وا است؛ چرا
کسیژن را از بین ببرد، اما به جای کربن، به عنوان فرآورده  دهد و ا

جانبی آب تولید می کند.
این فناوری همچنان در مراحل اولیه خود قرار دارد و در حال 
حاضر مونوکسید کربن را نمی توان با نسبت 1 به 1 با هیدروژن 
کنون پوسکو  جایگزین کرد. پس از 1۵ سال تحقیق و توسعه، ا
می تواند 2۵ درصد هیدروژن و 7۵ درصد مونوکسید کربن را 
مخلوط کند. این شرکت انتظار دارد طی فرایندی ۳0سی ساله 
این فناوری را به طور کامل توسعه دهد و مونوکسید کربن را 
به طور کامل با هیدروژن جایگزین کند. چو توضیح می دهد که 
گر این فناوری سه دهه زمان برای استفاده نیاز داشته  حتی ا

باشد، تجاری سازی آن چالش های خاص خود را دارد.
مدیر اجرایی این شرکت اظهار داشت: در تولید فوالد مبتنی 
بر هیدروژن به جای زغال سنگ از هیدروژن به عنوان ماده 
کتوری  اولیه استفاده می شود؛ بنابراین قیمت هیدروژن فا
تعیین کننده است. بااین حال، هیدروژن یک منبع انرژی جدید 

است. بنابراین پیش بینی قیمت آن در آینده دشوار است.
ک باشد، خود هیدروژن   برای اینکه فوالد مبتنی بر هیدروژن پا
ک باشد. طبق تحقیقات گروه مشاوره بوستون،  هم باید پا
ک باید زیر 1.۵دالر به ازای هر کیلوگرم باشد  قیمت هیدروژن پا
تا درآمد و هزینه فوالدسازان برای تولید فوالد مبتنی بر هیدروژن 

تازه سربه سر شود.
مشکل اصلی این است که کره جنوبی شرایط طبیعی مطلوبی 
ک ندارد، و باید آن را از خارج وارد کند. در  برای تولید هیدروژن پا
مقابل، رقبای اروپایی به لطف فراوانی انرژی های تجدیدپذیر 
ک موردنیازشان را در داخل اروپا تأمین  می توانند هیدروژن پا
کنند و ازاین رو، شرکت پوسکو ممکن است از لحاظ رقابت پذیر 

بودن قیمت در شرایط نابرابری قرار بگیرد. 
وی در ادامه اظهار داشت: قیمت انرژی تجدیدپذیر در کره بسیار 
ک هم خیلی باال  باال و گران است، بنابراین قیمت هیدروژن پا
خواهد بود. از این رهگذر، کره جنوبی هیچ چاره ای جز تأمین 
ک( از خارج از کشور ندارد. واردات هیدروژن ممکن  هیدروژن )پا
است رقابت پذیری قیمت فوالد تولیدشده در کره را در بازارهای 

جهانی بکاهد.
ک را در  چو اضافه کرد: پوسکو پایگاه های تولید هیدروژن پا
استرالیا، هند، خاورمیانه و آسیای میانه تأسیس خواهد کرد. 
ِک مایع وارد می شود، و پوسکو  ک به شکل آمونیا هیدروژن پا
پایانه هایی را در شهرهای پوهانگ در استان گیونگسانگ 
گوانگیانگ در استان جئوالی جنوبی تأسیس  شمالی و 
می کند. عالوه بر این، این شرکت کره ای در حال بررسی تأسیس 
پایانه های دیگری در سواحل شرقی و غربی به منظور تأمین 

ک برای دیگر صنایع است. هیدروژن پا
با وجود اینکه شرکت پوسکو در نظر دارد فناوری تولید فوالدش 
را به طور کامل به فناوری مبتنی بر هیدروژن تغییر دهد، این 
استراتژی با چالشی مهم در زمینه کنترل کیفیت مواجه است. 
فوالد تولیدشده در کوره های بلند، ناخالصی خیلی کمی دارد 
و بنابراین برای تولید خودرو و محصوالت الکترونیکی مناسب 
است. فوالد مبتنی بر هیدروژن، با وجود اینکه دوست دار محیط 
زیست است، ناخالصی بیشتری دارد، بنابراین ممکن است برای 
محصوالت باارزش مناسب نباشد. باید دید که شرکت پوسکو 

چطور این معایب فوالد هیدروژنی را جبران می کند.
        منبع: کریا هرالد

با تکیه بر توانمندی های داخلی صورت گرفت؛

 تولید محصول جدید موردنیاز صنایع
 تریلرسازی و خودروسازی در مجتمع فوالد سبا

یخته گری کاهش عیب تختال با اجرای پروژه بهینه سازی ماشین شماره 1 ر

تکیه بر  با  وسازی  خودر و  تریلرسازی  صنایع  در  موردنیاز  جدید  محصول 
توانمندی های داخلی در مجتمع فوالد سبا تولید شد.

بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در 
طرح های توسعه مجتمع فوالد سبا، پاسخ به نیازهای صنعتی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است 
و تأمین مواد اولیه صنایع خودروسازی و تریلرسازی که از صنایع مهم کشور محسوب می شوند نیز در 

دستور کار این مجتمع صنعتی است.
وی افزود: در همین راستا و با توجه به استراتژیک بودن دو صنعت خودروسازی و تریلرسازی در کشور، 
مجتمع فوالد سبا اقدام به تولید گرید QSTE 500 TM  نموده که یکی از محصوالت پرکاربرد در تریلرسازی 
است. این محصول با تکیه بر دانش و توانمندی های متخصصان داخلی و در راستای توسعه محصوالت 

کاربردی در صنایع کشور تولید گردیده که باعث افتخار این مجموعه است.
کید بر ضرورت پیروی از منویات مقام معظم رهبری برای تحقق  مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا با تأ
شعار »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« خاطرنشان کرد: تالش و پشتکار کارکنان دلسوز فوالد سبا 
در تمامی مراحل قبل و بعد از توسعه، از دالیل اصلی تولید این محصول در جهت تکمیل سبد تولیدات 

این مجتمع محسوب می شود.
آرش حاجی پور رئیس متالورژی و روش های تولید مجتمع فوالد سبا نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: گرید QSTE 500TM از زیرمجموعه های فوالد پراستحکام کم آلیاژ )HSLA( است که مطابق 
با استاندارد SEW092 تولید می شود و این فوالد در صنایع تریلرسازی سنگین مانند شاسی تریلی کاربرد 

فراوانی دارد و از نیازهای صنعت کشور است.
وی در ادامه افزود: این گرید قبال در فوالد مبارکه تولید شده بود، اما با توجه به مقدار زیاد عناصر میکروآلیاژ 
به کاررفته در آن و همچنین توانایی های مجتمع فوالد سبا ازجمله تولید فوالد تمیز عاری از ناخالصی، 
توانایی انجام شکل دهی نرم )Dynamic Soft Reduction(، دقت ابعادی باال )تحویل محصول مشتری 
مطابق با استاندارد DIN(، توانایی انجام عملیات ترمومکانیکال در نورد و مصرف عناصر میکروآلیاژی 
کمتر، تصمیم به بازطراحی و تولید در مجتمع فوالد سبا گرفته شد و با توجه به توانمندی های خط 
پیشرفته سبا و همچنین دانش و توانایی کارکنان این مجتمع امیدواریم که تولید این محصول به دلیل 

دقت ابعادی باالتر منجر به افزایش رضایت و کاهش ضایعات شود.
روح اله جمالی کارشناس تولید فوالدسازی مجتمع فوالد سبا نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: این 

فوالد حاوی عناصر آلیاژی کربن، منگنز، سیلیس، نیوبیوم و تیتانیوم است، بنابراین در تولید این گرید 
موارد فوق باید رعایت شوند. کنترل کربن تخلیه با توجه به محدودیت ارسال کربن 0.0۶ به ایستگاه، 
استفاده از درصد منگنز کم کربن موردنیاز و در ادامه فرایند، کنترل کربن ورودی به کوره پاتیلی،  از دقت 

و اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی اذعان داشت: در فرایند متالورژی ثانویه این گرید، ابتدا عملیات سرباره سازی شامل احیای 
کسیدهای سرباره، ایجاد ویسکوزیته و بازیته مناسب برای سرباره انجام شده و پس از انجام عملیات  ا
گوگردزدایی و افزودن کمبود عناصر آلیاژی گرید، طبق کارت ساخت برای سیلیس و منگنزو نیوبیوم در 
نظر گرفته می شود و پیش از عملیات، کلسیم تریتمنت، عنصر تیتانیوم به خاطر سوخت وساز باال به 

آن اضافه می شود.
فرهاد فرهمند کارشناس دفتر فنی تولید مجتمع فوالد سبا نیز در این باره گفت: با اعالم برنامه گرید 
جدید، تنظیمات و پارامترهای الزم در ماشین ریخته گری ایجاد و در حین تولید با کمک همکاران در واحد 
ریخته گری مجتمع فوالد سبا جهت کنترل پارامترهای مؤثر در کیفیت اسلب، اقدامات الزم به منظور عدم 

کسیدی در حین فرایند ریخته گری تختال نازک انجام شد. ایجاد ناخالصی های ا
مهدی ناظم الرعایا رئیس خط نورد پیوسته مجتمع فوالد سبا نیز بیان کرد: با هدف گذاری و برنامه ریزی 
دقیق در جلسات مشترک با واحد برنامه ریزی تولید و دفتر فنی تولید ورق فوالد گرید ۶08۳ برای 
نخستین بار در ناحیه نورد گرم مجتمع فوالد سبا آغاز شد؛ برای تولید این ورق فوالدی خاص عالوه بر 
در نظر گرفتن استحکام کششی و تنش تسلیم باال، باید نیروهای نوردی، سرعت قفسه ها، نیروهای 
بندینگ و خنک کاری به صورت دقیق تنظیم شوند تا محصول نهایی به استحکام موردنظر برسد؛ 
بنابراین تولید محصوالت موردنظر با ضخامت ۴ و ۵ میلی متر با تأییدیه کنترل کیفی جهت استفاده در 

شاسی خودرو به ثمر رسید.
احمد ترازوی زر کارشناس برنامه ریزی مجتمع فوالد سبا نیز در این خصوص عنوان داشت: در راستای 
برنامه ریزی های انجام شده جهت تولید گرید QSTE 500TM، هماهنگی های الزم با واحدهای مرتبط 
در خصوص ثبت کارت ساخت و ثبت سفارش آزمایشی این محصول انجام گرفت و پارامترهای نوردی 
تولید این محصول ازجمله دمای خروجی از نورد، الگوی خنک کاری در بستر و دمای نهایی کالف پیچی، 
مطابق با طراحی های انجام شده در واحد MPT مجتمع فوالد سبا در سیستم لحاظ شد و در نهایت این 
محصول با همکاری کارکنان بهره برداری سبا، تولید و به سبد محصوالت گروه فوالد مبارکه اضافه شد.

کامران مرادی رئیس تعمیرات ماشین های ریخته گری مداوم با اعالم این خبر گفت: با انجام 
پروژه بهینه سازی ماشین یک ریخته گری که شامل به روزرسانی اتوماسیون سطح 1 ماشین 

و همچنین سیستم آب ثانویه بود، شاهد بهبود قابل مالحظه در کیفیت تختال هستیم.
وی افزود: از ابتدای سال 1۴00 عیوب این ماشین در حدود 8 درصد بوده است. طبق نمودار، نرخ عیوب ماشین 
در دوماهه شهریور و مهر بعد از راه اندازی ماشین به حدود ۵ درصد رسیده که حدود ۳ درصد از متوسط ماه های 

قبل از آن بهبود داشته است.
رئیس تعمیرات ماشین های ریخته گری مداوم یادآور شد: در توقف بلندمدت ماشین شماره 1 ریخته گری، سیستم 
اتوماسیون ماشین به کلی تعویض و به روزرسانی شد. اتوماسیون این ماشین متشکل از PLCهای ساخت شرکت 
ABB سری MP200 بود که تکنولوژی آن به دهه 70 میالدی بازمی گشت و پروسه تولید توسط آن کنترل می شد. 
ج بودن این سری از PLCها، عدم امکان تهیه قطعات یدکی، سرعت پایین سیستم، کیفیت پایین  از رده خار
مانیتورینگ، عدم امکان ایجاد ماسک های جدید ازجمله مشکالت این سیستم بود که به دلیل فرسودگی 

تجهیزات، فریز کردن سیستم هم مزید بر مشکالت آن بود.
مرادی تصریح کرد: از طرفی در بحث تجهیزات ابزار دقیق، سیستم های بسیار قدیمی FIC وظیفه اندازه گیری و 
کنترل میزان پاشش آب اسپری به تختال را بر عهده داشت که به دلیل پیچیدگی زیاد و فرسودگی، فرایند عیب یابی 
را با مشکل مواجه می کرد. همچنین ترانسمیترهای مورداستفاده از نوع ورتکسی بود که به دلیل ماهیت این نوع 
از ترانسمیتر در ماشین ریخته گری دقت مناسبی را فراهم نمی کرد. ضمن اینکه کنترل والوهای مورداستفاده نیز در 

این مجموعه به تبع مشکالت اندازه گیری و کنترلی، با نوسانات زیادی همراه بود.
وی خاطرنشان کرد: در پروژه بهینه سازی ماشین، PLC های قدیمی با PLC های S7-400 جایگزین شد. مهم ترین 
بحث در این خصوص این است که برنامه کنترل فرایند ماشین ریخته گری به صورت کامل در این پروژه نوشته شد 
و حتی نسبت به برنامه قدیمی بهبود اساسی داده شد. HMI جدید ماشین با گرافیک باال جهت سهولت کنترل 

ماشین در دسترس اپراتور تولید قرار گرفت.
رئیس تعمیرات ماشین های ریخته گری مداوم در ادامه به عوامل بهبود کیفیت تختال اشاره کرد و گفت: پاشش 
دقیق آب افشانک ها مطابق میزان تعیین شده بر روی شمش است، که برای دست یابی به این منظور، کل مدار 
آب ثانویه ماشین باز طراحی شد. ضمن اینکه با استفاده از تجهیزات کنترلی و ابزار دقیقی به روز، طراحی پایپینگ 
جدید بر اساس نیازمندی های تجهیزات جدید انجام شد و در توقف ماشین نیز لوله کشی جدید صورت گرفت و 

تجهیزات جدید اندازه گیری و کنترلی نصب و به بهره برداری رسید.
کچوتر والوهای جدید بومی سازی شده توسط سازنده  گیری، ا  وی تصریح کرد: نصب UPS جدید، سیستم دما
توانمند داخلی و حجم گسترده ای از سیگنال چک های تجهیزات ماشین از دیگر فعالیت های صورت گرفته در 

این پروژه بود.
مرادی خاطرنشان کرد: این پروژه نیازمند فعالیت در حوزه های برق، اتوماسیون، تأسیسات و مکانیک بود که با 
عنایت خداوند متعال با وجود محدودیت های ناشی از وجود همه گیری بیماری کرونا، با رعایت دستورالعمل های 
ایمنی و پروتکل های بهداشتی و بدون وجود حادثه انسانی، در زمان مشخص شده انجام و ماشین یک ریخته گری 

با سیستم های جدید و به روز شده در سرویس تولید قرار گرفت.
وی در پایان ضمن تشکر از حمایت های همه جانبه مدیریت ناحیه فوالدسازی و مدیریت واحد ریخته گری در به ثمر 
نشستن این پروژه بزرگ، از تالش کلیه همکاران پرتالش تولید و تعمیرات ریخته گری مداوم، دفتر فنی تعمیرات، امور 

مهندسی، شرکت های ایریسا، دژپاد و کلیه واحدهای محترم پشتیبانی در این پروژه قدردانی کرد.

 به منظور اجرای پروژه و دست یابی هرچه 
سریع تر به هدف آن، تیم تعمیرات واحد 
احیا مستقیم ۲ اقدام به برنامه ریزی های 
الزم جهت تأمین قطعات و اجرای طرح 
نموده، و طی هماهنگی های به عمل آمده با 
تیم بهینه سازی مجموعه تعمیرات مرکزی، 
برنامه زمان بندی مدون در بازه توقف 

کوتاه مدت هشت ساعته ارائه شد
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خبر  کوتاه

گزارشـــی از میـــزان تولیـــد آهـــن اســـفنجی، فـــوالد میانـــی و   
کل محصـــوالت فـــوالدی در هفت ماهـــه ســـال 1400 و مقایســـه 
آن بـــا مدت زمـــان مشـــابه در ســـال گذشـــته منتشـــر شـــد کـــه بـــر 
اســـاس آن میـــزان تولیـــد کل محصوالت فـــوالدی با رشـــد منفی 
ـــا افـــت تولیـــد 11 درصـــدی مواجـــه  ـــی ب 8 درصـــدی و فـــوالد میان

گشته اند.
ـــده از  ـــات منتشرش ـــه اطالع ـــر پای ـــین، ب ـــگار ایراس ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ســـوی انجمـــن فـــوالد ایـــران، میـــزان تولیـــد کل مقاطـــع طویـــل 
ـــه مـــدت  فـــوالدی در مـــدت هفت ماهـــه اول ســـال 1۴00 نســـبت ب
مشـــابه ســـال گذشـــته بـــا رشـــد منفـــی ۳ درصـــدی مواجه شـــده اند 
ـــوده اســـت؛  ـــرای تیرآهـــن ب ـــه بیشـــترین میـــزان افـــت تولیـــد نیـــز ب ک
بـــه ایـــن شـــکل کـــه از 7۴8 هـــزار تـــن تولیـــد در هفت ماهـــه ۹۹ بـــه 
۶7۹ هـــزار تـــن در هفت ماهـــه 1۴00 رســـیده و ۹ درصـــد کاهـــش 

یافتـــه اســـت.
میلگـــرد نیـــز رشـــد منفـــی ۳ درصـــدی داشـــته و از ۵ میلیـــون و 278 
هـــزار تـــن تولیـــد در 7 ماهـــه ۹۹، امســـال و در مدت زمـــان مشـــابه ۵ 
میلیـــون و 1۳7 هـــزار تن تولید رســـیده و رشـــد منفـــی ۳ درصـــدی را 
به ثبـــت رســـانده اســـت. در ایـــن میان محصـــوالت دیگـــر همچون 
نبشـــی، ناودانـــی و ســـایر مقاطـــع تغییـــری در میـــزان تولیدشـــان 
صـــورت نگرفتـــه و در عـــدد ۴۶۹ هزار تـــن تولیـــد ثابت مانده اســـت.
رشـــد منفـــی ۱۳ درصـــدی تولیـــد مقاطـــع تخـــت   

فوالدی
درخصـــوص کل مقاطـــع تخـــت فـــوالدی نیـــز می تـــوان گفـــت: 
گـــرم، ورق ســـرد و ورق پوشـــش دار  تولیـــد ۳ محصـــول ورق 
درمجمـــوع بـــا رشـــد منفـــی 1۳ درصـــدی همـــراه گشـــته اســـت. بـــه 
ــزار تـــن تولیـــد در  ــرم از ۵ میلیـــون و 280 هـ ایـــن شـــکل کـــه ورق گـ
هفت ماهـــه نخســـت پارســـال، در مـــدت مشـــابه ســـال جـــاری ۴ 
میلیون و ۶۶0 هزار تن تولیدشـــده و 12 درصد رشـــد منفی داشـــته 
اســـت؛ همچنیـــن ورق ســـرد نیـــز بـــا افـــت 12 درصـــدی تولیـــد از یـــک 
میلیـــون و ۵۹۴ هـــزار تـــن تولیـــد بـــه یـــک میلیـــون و ۴10 هـــزار تـــن 
تولیـــد در مـــدت هفت ماهـــه اول امســـال رســـیده اســـت. در ایـــن 
میـــان درصـــد رشـــد منفـــی تولیـــد بـــرای ورق پوشـــش دار کمتـــر از 
2 محصـــول یادشـــده اســـت، بـــه ایـــن شـــکل کـــه رقـــم تولیـــد ورق 
پوشـــش دار از ۹08 هـــزار تـــن در هفت ماهـــه اول ۹۹ بـــه 8۶0 هـــزار 
تـــن در 7 ماهـــه 1۴00 رســـیده و ۵ درصـــد کاهـــش تولیـــد بـــرای آن 

ثبـــت شـــده اســـت.
درمجمـــوع می تـــوان گفـــت: کل محصـــوالت فـــوالدی یادشـــده 
در مدت زمـــان هفت ماهـــه اول امســـال بـــا رشـــد منفـــی 8 
درصـــدی تولیـــد در مدت زمـــان هفت ماهـــه نخســـت 1۴00 

گشـــته اند. مواجـــه 
رشد منفی ۱۱ درصدی برای تولید فوالد میانی  

تولیـــد فـــوالد میانـــی یکـــی دیگـــر از مـــواردی اســـت کـــه در ایـــن 
گـــزارش بـــه آن پرداختـــه شـــده اســـت؛ بیلـــت و بلـــوم در مـــدت 7 
ـــد  ـــا رش ـــل ب ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــال نس ـــه اول امس ماه
منفـــی 1۵ درصـــدی تولیـــد مواجـــه شـــده و حجـــم تولیـــد آن هـــا از 10 
ـــون و  ـــه ۹ میلی ـــال ب ـــه اول پارس ـــن در 7 ماه ـــزار ت ـــون و ۹8۳ ه میلی
۳2۶ هـــزار تـــن رســـیده اســـت؛ اســـلب نیز بـــا افـــت ۵ درصـــدی تولید 
از ۶ میلیـــون و 7۵1 هـــزار تـــن تولیـــد بـــه ۶ میلیـــون و ۴۴۳ هـــزار تـــن 
در مدت زمـــان 7 ماهـــه اول امســـال رســـیده؛ درمجمـــوع تولیـــد 
فـــوالد میانـــی بـــا افـــت 11 درصـــدی تولیـــد در 7 ماهـــه نخســـت 1۴00 

مواجـــه گشـــته اســـت.
رشد منفی ۴ درصدی تولید آهن اسفنجی  

آهـــن اســـفنجی نیـــز به عنـــوان یکـــی از مـــواد اولیـــه مهـــم در صنعـــت 
فوالدســـازی بـــا رشـــد منفـــی ۴ درصـــدی تولیـــد در مدت زمـــان 
هفت ماهـــه اول امســـال روبـــرو شـــده و از حجـــم تولیـــد 18 میلیـــون 
ـــه 17 میلیـــون و ۳78 هـــزار  ـــن در هفت ماهـــه اول ۹۹ ب و 10۵ هـــزار ت

تـــن در مدت زمـــان یادشـــده رســـیده اســـت.

افت 8درصدی تولید برای کل

 محصوالت فوالدی کشور

به گزارش روابط عمومی »ومعادن«، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات، رسالت اصلی این شرکت را ایجاد ارزش افزوده 
در حوزه معدن و صنایع معدنی دانست و اظهار داشت: این مجموعه 
همواره در تالش است تا در زنجیره فوالد و تولید سایر فلزات در کشور مؤثر 
باشد و همواره با نگاهی فراشرکتی در جهت توسعه پایدار در سطح ملی 
گام برمی دارد.

کشور،  کتشافات معدنی  گزارش روابط سازمان زمین شناسی و ا به 
کتشافات معدنی  کتشافات سازمان زمین شناسی و ا معاون ا
کند؛ زیرا  کتشاف ورود  گفت: دولت باید به حوزه توسعه ا کشور 
برخی هزینه ها را بخش خصوصی تقبل نمی کند؛ در نتیجه دولت 
کتشاف  کند و در این بین باید ا باید هزینه های اصلی را پرداخت 
سطح االرضی را به تحت االرضی تغییر داد.

 خـبــــــــــــــــــر      

»ومعادن« با نگاهی فراشرکتی در جهت توسعه پایدار 
در سطح ملی گام برمی دارد کتشاف معادن ورود کند دولت برای توسعه ا

یزی شده واحد گندله سازی انجام موفقیت آمیز تعمیرات برنامه ر

در راستای کاهش هزینه ها و ضایعات تولید با افزایش کیفیت 
کثری از  مواد نسوز و اشکال ویژه تاندیش، استفاده حدا
تاندیش ها و افزایش چشم گیر سکوئنس های ریخته گری، 
رکورد جدیدی در مصرف نسوز تاندیش در شرکت فوالد مبارکه شکسته شد.

قاسم خوشدل پور مدیر واحد ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد با اشاره به رکوردشکنی فوالد مبارکه در مصرف نسوز تاندیش اظهار 
کرد: تاندیش ریخته گری یکی از ۳ تجهیز اصلی واحد فوالدسازی است که وظیفه 

انتقال ذوب از پاتیل های مذاب به قالب ریخته گری را دارد.
کاهـــش هزینه هـــا و ضایعـــات تولیـــد بـــا افزایـــش میـــزان تعـــداد ذوب 

بر   تاندیش
وی با بیان این که افزایش میزان تعداد ذوب بر تاندیش ریخته گری یکی از عوامل 
مؤثر در این رکوردزنی بوده که در پی آن مصرف نسوز تاندیش کاهش پیدا کرد، 
افزود: در پی رکوردزنی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
در تولید 712 تن در مهرماه سال جاری، پارامترهای کیفی نیز بهبودیافته و موارد 
دیگری همچون کاهش هزینه ها و ضایعات تولید نیز اتفاق افتاد که در مهرماه 
نسبت به ماه های گذشته شاهد پیشرفت های چشمگیری در این زمینه بودیم.
مدیر واحد ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: افزایش کیفیت 

مواد نسوز و اشکال ویژه تاندیش، رعایت کامل دستورالعمل های کاری، آموزش 
کثری از تاندیش ها  و افزایش دانش و تجربه کارکنان در راستای استفاده حدا
و افزایش چشم گیر سکوئنس های ریخته گری از عوامل مهمی بود که منجر به 
رکوردشکنی در مصرف نسوز تاندیش در شرکت فوالد مبارکه گردید که این امر با 

رعایت کلیه اصول ایمنی محقق شد.
مواد نسوز یکی از استراتژیک ترین مواد اولیه در صنایع فوالدی

رضا جهانشاهی رئیس گروه فنی نسوز شرکت فوالد مبارکه نیز درخصوص 
رکورد نسوز تاندیش در گفت وگو با خبرنگار فوالد تصریح کرد: مواد نسوز یکی از 
استراتژیک ترین مواد اولیه مورداستفاده در صنایع فوالدی است و براساس 
آمارهای موجود، حدود 70 درصد از مواد نسوز در دنیا در کارخانه های فوالدسازی 

مورداستفاده قرار می گیرند.
وی با اشاره به اهمیت کاربرد مواد نسوز در شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: مواد 
نسوز در فوالدسازی ها نقش مهم و کلیدی دارند، به طوری که کاهش مقادیر آن 
در خطوط تولید، تأثیر مستقیمی بر کمیت، کیفیت و هزینه ها خواهد داشت؛ 
مدیریت بر مصارف و هزینه های این ماده استراتژیک در شرکت فوالد مبارکه از 
اهمیت باالیی برخوردار است که در راستای این سیاست، مرکز نسوز از سال 
1۳۹۵ اقدام به برون سپاری تأمین و اجرای نسوز تاندیش فوالد مبارکه نمود و 

انعقاد این قرارداد ضمن کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تدارک مواد 
نسوز، سبب انتقال دانش، افزایش کیفیت مواد نسوز مصرفی و اجرای تعمیرات 

نسوز تاندیش شده است.
بومی ســـازی ۱۰۰ درصـــدی مـــواد نســـوز در تاندیش هـــای فـــوالد 

مبارکه
رئیس گروه فنی نسوز شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: ثبت رکورد مصارف 
نسوز تاندیش در مهرماه 1۴00 به مقدار 1.22 کیلوگرم بر تن مذاب در ناحیه 
فوالدسازی حاصل ارتباط تنگاتنگ واحدهای مرکز نسوز، ناحیه فوالدسازی، 
شرکت پیمانکار در خصوص بهبود کیفیت مواد نسوز و اصالح روش های کاری 
و نیز همکاری واحد خرید مواد مصرفی در جهت تأمین اشکال ویژه تاندیش 

کیفیت بوده است. با
وی در پایان با اشاره به اهمیت بومی سازی در صنعت و به خصوص صنایع 
فوالدی در شرایط اعمال تحریم های اقتصادی عنوان داشت: نکته بسیار 
کرات و برگزاری  مهم در این رکوردزنی این است که با پیگیری های مداوم، مذا
نشست های متعدد با تأمین کنندگان داخلی و انجام آزمایش های مکرر، 
100 درصد مواد نسوز مورداستفاده در تاندیش های فوالد مبارکه بومی سازی 

شده است.

تعمیرات  موفقیت آمیز  انجام  از  گندله سازی  رئیس  اسماعیل پور  رضا 
برنامه ریزی شده واحد گندله سازی خبر داد و گفت: با حمایت معاونت 
بهره برداری، مدیران ناحیه آهن سازی، تعمیرات مرکزی، مرکز تعمیرات نسوز 
و مجموعه خدمات فنی و پشتیبانی، تعمیرات 14 روزه واحد گندله سازی با آماده سازی ها و 
هماهنگی های الزم از تاریخ 1400/8/4 شروع و زودتر از برنامه تا 1400/8/18 با پیگیری های 
مستمر و  با انجام حدود 110 هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی، با نظم و انضباط و با کیفیت و 

بدون بروز حادثه انجام شد.
وی افزود: از نقاط قوت این عملیات تعمیراتی، انجام نوسازی ها و اصالحات برای بهینه سازی 

مصرف انرژی بود، ضمن اینکه بسیاری از فعالیت ها برای اولین بار در این توقف اجرا شد.
حمیدرضا جمالی رئیس دفتر فنی تعمیرات ناحیه آهن سازی نیز در این خصوص ضمن تشکر از 
واحدهای پشتیبانی دهنده تصریح کرد: انجام این فعالیت بزرگ تعمیراتی با این حجم باال و در زمان 
محدود مرهون تدوین دستورالعمل های تعمیرات، آماده سازی دقیق و مناسب و تأمین به موقع 

قطعات یدکی با کیفیت و مهارت کارکنان اجرایی و نظارت مناسب بوده است.
وی افزود: برای نخستین بار برروی تجهیزات بیش از 10 هزار نفر ساعت فعالیت های تعمیراتی انجام 
شد که اغلب قطعات یدکی آن ها ساخت داخل و بومی سازی شده بود که یکی از افتخارات شرکت 
به شمار می آید؛ ضمن اینکه در مراحل آماده سازی و اجرای فعالیت ها بیش از ۵0 جلسه عمومی و 

تخصصی و بیش از ۴0 جلسه کنترل پروژه به صورت مستمر برگزار گردید.
حمیدرضا بذار رئیس تعمیرات مکانیک تعمیرات مرکزی نیز در ادامه یادآور شد: توقفات تعمیراتی 
برای بهره برداری مناسب و بهینه از خط تولید الزم است و باعث حفظ و بهبود شرایط خطوط 
تولید و افزایش توان تولیدی شرکت می گردد. روند رو به بهبود برگزاری توقفات تعمیراتی در واحد 
گندله سازی که یکی از توقفات تعمیراتی سنگین از لحاظ حجم نیروی انسانی، قطعات، مکانیسم 

و ابزارآالت است، مشهود بوده است.
کیفیت و ایمن این توقف جلسات متعدد آماده سازی، آموزش  وی تصریح کرد: جهت اجرای با
دستورالعمل ها، برنامه ریزی فعالیت ها و نیروی انسانی، سازماندهی، ارزیابی ریسک فعالیت ها 
اجرا شد تا این فعالیت بزرگ تعمیراتی با کیفیت مطلوب و ضریب ایمنی باال اجرا گردد. بدین منظور 

به پاس این موفقیت بر خود الزم می دانم از همه همکاران تعمیرات مرکزی تشکر و قدردانی کنم.
محمد خدابنده رئیس تعمیرات واحد گندله سازی گفت: فعالیت های نوسازی و بهینه سازی در 
بخش های مکانیک، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون با استفاده از توان نیروهای واحد گندله سازی 
و واحدهای پشتیبانی کننده و پتانسیل شرکت های داخلی و استفاده از تکنولوژی های بروز انجام 

گردید.
وی در ادامه به اهم فعالیت های گروه برق و ابزار دقیق و اتوماسیون اشاره کرد و افزود: نصب و موازی 
کردن دو عدد UPS جهت افزایش ایمنی و افزایش آماده به کاری واحد گندله سازی، جایگزینی موتور 
فن دمنده کوره پخت واحد گندله سازی با موتور جدید با قابلیت های جدید، تعویض موتورهای 
قدرت واحد گندله سازی، سرویس تابلوهای قدرت و فشار ضعیف، باطری شارژر و روشنایی های 
واحد گندله سازی، انجام روتین های اساسی تابلوهای واحد توزیع برق، انجام روتین های درایوها و 
سافت استارترهای واحد گندله سازی، روتین های اساسی تابلوهای اتوماسیون واحد گندله سازی 
و همچنین جایگزینی تابلوهای ابزار دقیق واحد گندله سازی برای اولین بار، انجام کالیبره های 
مکانیکی و الکترونیکی کلیه توزین های واحد گندله سازی، انجام روتین های تابلوهای پروتکشن 
موتورها با همکاری واحد رولیاژ و انجام پروژه های اصالحات روشنایی های واحد گندله سازی 

با همکاری تعمیرات مرکزی از مهم ترین فعالیت های گروه برق و ابزار دقیق و اتوماسیون است.

گفتنی است گروه سرپرستان شیفت واحد گندله سازی نیز در خصوص این فعالیت تعمیراتی یادآور 
شدند: این فعالیت مهم تعمیراتی با همدلی و هماهنگی تیم جوان تولید واحد گندله سازی و با 
اعتماد و اتکا به دانش و تخصص خود و استفاده از خالقیت و نوآوری و تغییر در شیوه تفکر و تغییر و 
به روزرسانی روش ها و اجرای دقیق دستورالعمل های کاری اصالح شده با حساسیت باال میسر شد.

گروه سرپرستان شیفت واحد گندله سازی همچنین تصریح کردند: تیم تولید واحد گندله سازی با 
برگزاری جلسات تخصصی و برنامه ریزی از سه ماه قبل، با اجرای پروژه ها و آماده سازی مطابق برنامه 
توانست در زمان ۳0 ساعت کلیه فعالیت ها را با نظم و انضباط و به صورت ایمن به انجام برساند و 
بیش از 10 ساعت زمان را عالوه بر زمان از پیش تعیین شده در اختیار فعالیت های تونل کوره پخت 

که جزو خط بحران همیشگی توقفات سرد واحد گندله سازی است، قرار دهد.
این گروه در ادامه به نقاط قوت فرایند آماده سازی تولید و نظافت صنعتی نیز اشاره کردند و افزودند: 
سرد کردن کوره پخت به نحوی که نسوز کوره پخت دچار آسیب نشود و فقط فعالیت های بازسازی 
ساختار نسوز در این توقف تعمیراتی انجام گیرد، تخلیه پالت کار از کوره پخت در مدت زمان 
2۶ ساعت و ۳0 دقیقه) رکورد قبلی در زمان ۳2 ساعت(، رکورد تخلیه تیکنر با حجم سیال 10 هزار 
مترمکعب در مدت زمان 18 ساعت )رکورد قبلی در مدت زمان 20 ساعت( از مهم ترین این نقاط 

قوت به شمار می آید.
کامبیز طیبی سرپرست تعمیرات مکانیک واحد گندله سازی نیز در ادامه به معرفی فعالیت های 
بازسازی با بومی سازی قطعات و آماده سازی و نظارت مؤثر بر اجرای فعالیت ها و کنترل پروژه های 
گم ورودی آسیاب خط 1، تعویض بدنه غبارگیر تر  ایمنی پرداخت و افزود: تعویض ساپورت دیافرا
آسیاب خط 1، نوسازی دو بخش از 10 بخش غبارگیر فن مکندۀ دود کورۀ پخت با حجم، تعویض 

سیستم آب بندکننده کوره پخت، تعمیرات نسوز کوره پخت در بخش های پخت، پیشگرم 
و کولینگ، تنظیم و نوسازی 18 متر از دیواره بخش کولینگ کوره پخت برای بهبود کیفیت و 
بهینه سازی مصرف انرژی، نوسازی کامل دودکش و کیسینگ و پروانه تعریف شده با اولویت و 
همچنین غبارگیر ابتدای کوره پخت، نوسازی کامل تانک خروجی غبارگیر انتهای کوره پخت با    
آیتم 03TK21، بومی سازی و تعویض کیسینگ فن های غبارگیر انتهای کوره پخت و بازسازی یکی از 
دیسک های واحد گندله سازی توسط تیم تعمیرات واحد و نصب توسط پیمانکار تعمیرات مرکزی 

از مهم ترین این فعالیت هاست.
سیدجواد موسوی کارشناس مشاور ایمنی واحد گندله سازی نیز نظارت بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی و رعایت قوانین و مقررات ایمنی، آموزش و به کارگیری دستورالعمل های ایمنی فعالیت ها 
و نظارت مؤثر بر انجام ایمن فعالیت ها را از نقاط قوت این عملیات تعمیراتی برشمرد و افزود: نوسازی 
انجام شده بر روی تجهیزات ضریب ایمنی را افزایش می دهد و احتمال وقوع حوادث را کاهش خواهد 
 داد. بدین منظور از همکاران ایمنی مرکز، کارشناسان ایمنی شرکت های پیمانکاری حاضر در 

شات دان و تعمیرات مرکزی در نظارت بر اجرای ایمن فعالیت ها تشکر می کنم.
در پایان رئیس واحد گندله سازی از همکاری و تالش مجریان این عملیات تعمیراتی در بخش های 
نظافت صنعتی، شرکت ضیافت سبز، شرکت ایریسا، حمل ونقل، بازرسی فنی و اتوماسیون و ابزار 
دقیق، واحد توزیع برق و رولیاژ و قسمت باطری شارژرها، خرید اضطراری و امور خرید، بومی سازی، 
مهندسی معکوس، امور قراردادها، اجرای پروژه ها، خدمات عمومی و مدیریت شهری، انبارها، 
کنترل مواد، حراست، انتظامات و سایر بخش های مشارکت کننده و همچنین همکاران سخت کوش 
واحد گندله سازی که در اجرای این فعالیت بزرگ تعمیراتی مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

مدیریت بر مصارف و هزینه های 
این ماده استراتژیک در شرکت 
فوالد مبارکه از اهمیت باالیی 
برخوردار است که در راستای 
این سیاست، مرکز نسوز از سال 
برون سپاری  به  اقدام   ۱۳95
تأمین و اجرای نسوز تاندیش 

فوالد مبارکه نمود

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

رکوردشکنی فوالد مبارکه در مصرف نسوز تاندیش
در راستای کاهش هزینه ها و ضایعات تولید محقق شد؛
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  حمایت فوالد مبارکه

 از فرهنگ دینی و هنر اصفهان

ITC ضرورت ایجاد انگیزه و زیرساخت های الزم جهت سرمایه گذاریپروژه مشترک سازمان توسعه تجارت ایران با

گسترش و نوسازی  گزارش شاتا، محسن صالحی نیا، رییس سازمان  به 
جهت  الزم  زیرساخت های  ایجاد  ضرورت  بر  کید  تا با  ایران  صنایع 
سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی جهرم از رونق تولید در این منطقه 
خبر داد. وی با اشاره به اجرایی شدن طرح آمایش سرزمینی توسط مرکز 
پژوهش های مجلس در بخش صنعت، بیان داشت: امیدواریم با نهایی 
شدن این طرح منابع وزارت صمت را در تمامی نقاط کشور به ویژه استان 
فارس هدایت کنیم. 

بـا همـکاری مرکـز  ایـران  گـزارش شـاتا، سـازمان توسـعه تجـارت  بـه 
ملـی صـادرات  اسـتراتژی  اجـرای  راسـتای  در  و  تجـارت  بین المللـی 
کـه اخیـرا بـا کمـک فنـی مرکـز فـوق تدوین شـده برنامـه ای را بـا هدف 
کوچـک و متوسـط جهـت ورود  از شـرکت های صادراتـی  حمایـت 
کمـک مؤسسـه آلمانـی Carl Duisberg و  کشـورآلمان )بـا  بـه بـازار 
کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران( در  مشـارکت سـازمان صنایـع 
اقـدام دارد. دسـت 

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

عملیـات محـرم کـه در سـال 1361 و در طـی 10 روز 
توسـط رزمندگان دلیر اسـالم انجام شد با تشـییع پیکر 
3۷0 شـهید واالمقـام در 25 آبـان همـان سـال در شـهر 
سـرافراز اصفهـان همـراه گردیـد و ایـن تشـییع باشـکوه 
کـه در سـال های  بـه حماسـه ای بی نظیـر تبدیـل شـد 
وز حماسـه و ایثـار مـردم  وز را بانـام ر اخیـر یادبـود آن ر
کشـور بـه ثبـت رسـانده  اصفهـان در تقویـم رسـمی 
اسـت. امـا در تمـام ایـن 3۹ سـال هیـچ اثـر داسـتانی از 
اینکـه  تـا  بـود  ایـن حماسـه باشـکوه سـاخته نشـده 
بـرادران اسـماعیلی فیلمـی داسـتانی را با عنـوان »چند 

قطره آبان« با الهام از آن وقایع سـاختند.
»چنـد قطـره آبـان« بـه کارگردانـی و تهیه کنندگـی »محمـد 
اسـماعیلی« و »جـواد اسـماعیلی« اولیـن فیلم داسـتانی با 
کـه بـه  موضـوع عملیـات محـرم و حماسـه 2۵ آبـان اسـت 
همت حـوزه هنری اصفهان در پردیس سـینمایی سـاحل 

و هم زمـان بـا سـالروز حماسـه مذکـور رونمایـی شـد.
ع تشـییع شـهدای 2۵ آبـان در  ایـن تله فیلـم بـا موضـو
کـه اپیـزود اول بـه  قالـب تله فیلمـی سـه اپیـزودی اسـت 
معرفـی شـهدای 2۵ آبـان می پـردازد؛ اپیـزود دوم انتشـار 
خبر تشـییع شـهدا در شـهر را روایـت می کند و به مشـکالت 
امنیتـی و دغدغه هـای مسـئولین وقـت بـرای برگـزاری 
مراسـم از تشـییع و محـل دفـن، آماده سـازی شـهر و غیـره 
می پـردازد و در اپیـزود سـوم یـک قصـه امـروزی بـا همـان 

حـال و هـوا ساخته شـده اسـت.
سـینمایی  پردیـس  در  فیلـم  ایـن  رونمایـی  آئیـن  در 
سـاحل، سـرهنگ محمـد رضایـی مدیـرکل بنیـاد حفـظ 
آثار و نشـر ارزش های دفاع مقدس اسـتان اصفهان ضمن 
گرامیداشـت یـاد و نـام شـهدا و تبریـک سـالروز حماسـه 2۵ 
کـه تاریخـی چنیـن  گفـت: مـا بایـد بـه خـود ببالیـم  آبـان 
کـه تـا سـال ها می توانیـم  سرشـار از حماسـه و ایثـار داریـم 

روایتگـر صحنه هـای نـاب و زیبـای آن باشـیم.
سـرهنگ محمـد رضایـی افـزود: بیـش از آن بایـد بـه خـود 
ببالیـم کـه جوانـان دهـه ۶0 مـا حماسـه 2۵ آبـان سـال ۶1 
را رقـم زدنـد و امـروز جوانان دهـه 70 و 80 بـا تولیـد کارهای 
هنـری و فرهنگـی حماسـه دیگـری می آفریننـد و روایتگـر 
روزهای حماسـه و ایثـار اصفهـان هسـتند و به این وسـیله 
آن روزهـا را بـرای نسـل جدیـد و نسـل های آینـده مانـدگار 

. می کننـد
مدیـرکل بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس 
اسـتان اصفهـان بـا تشـکر از عوامـل تولیـد فیلـم سـینمایی 
گفـت: بـرای تولیـد یـک اثـر هنـری،  »چنـد قطـره آبـان« 
گروه هـای مختلـف زحمـات زیـادی می کشـند و امیدواریم 
که ایـن کار هنـری بـرای مـردم اصفهـان و نسـل های آینده 

مانـدگار باشـد.
رضایـی افـزود: امـروز بـا رونمایـی اولیـن فیلـم سـینمایی با 
موضـوع حماسـه 2۵ آبـان بعـد از ۳۹ سـال بـرگ زرینـی در 
تاریخ هنـر اصفهان رقم خواهـد خـورد و امیدواریم که این 

مسـیر در فرهنـگ و هنـر اصفهـان ادامـه دار باشـد.
کران فیلم، هـادی نباتی نژاد  در ادامه این آئین و قبـل از ا
مدیـر روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز بـا اشـاره به 
حمایـت این شـرکت از سـاخت فیلم داسـتانی چنـد قطره 
آبـان بـر تعهـد ایـن شـرکت بـرای عمـل بـه مسـئولیت های 
کید  اجتماعی و حمایت از فرهنگ دینی و هنر اصفهان تأ
و از حمایت این شـرکت از سـاخت چندین فیلم داستانی 
دیگـر بـا موضـوع سـرداران شـهید حـاج حسـین خـرازی، 
شـهید قجـه ای و شـهید غـازی به عنـوان الگوهـای ایثـار 
و ازخودگذشـتگی خبـر داد و گفـت: فـوالد مبارکـه یکـی از 
شـرکت های پیـش رو در حـوزه مسـئولیت های اجتماعـی 
در کشـور بـه شـمار مـی رود و باوجوداینکـه شـرکت فـوالد 
گـردش  مبارکـه در حـوزه تولیـد محصـوالت فـوالدی و بـه 
کشـور نقـش بسـزایی  خ صنعـت و اقتصـاد  درآوردن چـر
ایفـا می کنـد، امـا در حـوزه مسـئولیت های اجتماعـی و 
گفتـن  فعالیت هـای ارزشـی نیـز حرف هـای زیـادی بـرای 
دارد و سـعی نمـوده توجـه الزم را در ایـن خصوص داشـته 
کـه حمایـت ایـن شـرکت از سـاخت  و خوشـحال اسـت 
آبـان  قطـره  چنـد  فیلـم  ماننـد  رسـانه ای  محصـوالت 
موجب شـده اسـت بعـد از سـال ها یـک فیلـم داسـتانی در 
ایـن موضـوع سـاخته و تاریـخ آن روزهـای باشـکوه بـرای 
کار هنـری  نسـل جدیـد انقـالب اسـالمی در قالـب یـک 

روایـت شـود.

کران فیلم "چند قطره آبان"  مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در آیین ا
عنوان کرد:

مدیـر ناحیـه نـورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت: 
ماهیانه حـدود 650 تا ۷00 تـن ورق مخصوص تولید 
کیفیـت  لوازم خانگـی در شـرکت فـوالد مبارکـه بـا 
85 درصـد در حـال تولیـد اسـت کـه افتخـاری بـرای کشـور عزیزمان 

محسـوب می شـود.
به گزارش خبرنگار فوالد، بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سـرد شـرکت 
فـوالد مبارکـه در گفت وگـو بـا رادیـوم فـوالد اظهـار کـرد: وظیفـه اصلـی 
ناحیـه نـورد سـرد در شـرکت فـوالد مبارکـه، تبدیـل ورق هـای سـیاه بـه 
ورق های سـفید از نگاه بازار بوده که از گسـتره بـاال در صنایع مختلف و 
تنوع کیفیت فراوان برخـوردار اسـت؛ به طورکلی ورق سـیاه زمانـی که از 
ناحیه نورد گرم خارج می شـود، باید برای مصارف حساس و مختلف، 
پوسـته زدایی و بـه ورق سـفید یـا اسیدشـویی تبدیـل شـود؛ همچنین 
بـرای مصـارف دیگـر صنایـع نیـز کـه از حساسـیت باالیـی برخوردارنـد، 
فرایند نورد یا کاهش ضخامـت در دمای محیـط روی آن صورت گیرد.
وی افزود: زمانی که از ناحیه نورد سرد سخن می گوییم، به این معناست 
که باید عملیات کاهش ضخامت در دمای محیط اتفاق بیفتد و بعد 
از آن در بخش های مختلف روند تولید ادامه پیدا کند؛ برای مثال، در 
واحدهای آنیلینیگ، اسکین پاس )خط نورد پیوسته( و خطوط نهایی 
محصوالت سرد وارد می شود و در نهایت محصوالت تولیدشده در 
آن ها، عمدتا برای صنایع خودروسازی و لوازم خانگی استفاده می شود.

مدیـر ناحیه نـورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: برخـی از 
محصوالت نورد سرد به سمت خط گالوانیزه و رنگی رفته و با روکشی از 
جنس روی به ورق گالوانیزه )مصارف ساختمانی همچون ورق کانال 
کولـر یـا دیـواره سـوله( تبدیـل می شـوند؛ همچنیـن ورق هـای رنگـی نیز 
مصـارف سـاختمانی دارنـد و در سـوله ها و پانل ها اسـتفاده می شـوند.

تأمین ورق موردنیاز صنایع غذایی و دارویی  
وی اذعـان داشـت: ورق هـای قلع انـدود نیـز از دیگر محصوالت شـرکت 
فوالد مبارکه است که در ناحیه نورد سرد بعد از فرایند نورد، شست وشو 
شـده و پـس از گذرانـدن مراحـل بعـدی، بـه سـمت خطـوط قلع انـدود 
رفتـه، بـرش داده  شـده و بسـته بندی آن هـا نیـز انجـام می شـود؛ ایـن 
محصوالت بخش نورد سـرد عمدتا بـرای صنایع بسـته بندی، غذایی 
و دارویی )که بسـیار حسـاس هسـتند( اسـتفاده می گـردد و تا ضخامت 

0/17 میلی متـر )همچـون ورق کالسـور( تولیـد می شـود.
بهادرانـی درخصـوص تولیـد محصـوالت جدیـد در ناحیـه نـورد سـرد 
شـرکت فوالد مبارکه تصریـح کـرد: اقدام ارزشـمندی کـه در ناحیـه نورد 
سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه رخ داده، تولیـد ورق هـای رنگـی ویـژه تولیـد 
لوازم خانگـی در کشـور اسـت کـه البتـه ایـن فعالیت هـا از سـال های 
قبل آغاز شـده و خوشـبختانه امسـال به تولید انبوه رسـیده و براسـاس 

سـفارش های تولیدکننـدگان لوازم خانگـی تولیـد می شـوند.
تولیـد ماهیانـه 7۰۰ تـن ورق در فـوالد مبارکـه بـرای تولیـد   

لوازم خانگی
وی عنـوان داشـت: تجهیـز کـردن خـط تولیـد و ارتقـای دانـش فنـی 
کارکنـان واحـد ورق رنگی شـرکت فـوالد مبارکـه از ملزومـات تأمیـن مواد 
اولیـه موردنیـاز تولیدکننـدگان لوازم خانگـی بـوده کـه در اولویت بـوده و 
که این نوع محصول یکـی از نیازهای  با سـرعت انجام شـده اسـت، چرا
اصلی جامعه و زندگی مردم را تشـکیل می دهد؛ ماهیانه حـدود ۶۵0 تا 

700 تـن ورق مخصـوص تولیـد لوازم خانگـی در شـرکت فـوالد مبارکـه بـا 
کیفیت 8۵ درصد در حال تولید است که افتخاری برای کشور عزیزمان 

محسـوب می شـود.
کنـون  مدیـر ناحیـه نـورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه بـا بیـان اینکـه هم ا
بین ۳0 تـا ۴0 درصد نیـاز داخلی بـرای تولیـد لوازم خانگی ایرانی توسـط 
کیـد کـرد: در همیـن راسـتا، ۳  شـرکت فـوالد مبارکـه تأمیـن می شـود، تأ
طرح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در فوالد مبارکه تعریف شده 
و امید اسـت که با همـت مدیـران ارشـد این شـرکت، همه ایـن طرح ها 

به سـرانجام برسـند.
تولیـد  موردنیـاز  ورق  جدیـد  تولیـد  خـط  احـداث   

لوازم خانگی در فوالد مبارکه
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر یک واحـد مجزا در کنـار واحد تولیـد ورق 
رنگـی فـوالد مبارکـه احـداث شـده کـه خوشـبختانه طراحـی ایـن خـط 
تولید از طریق شرکت های داخلی صورت گرفته و با انتخاب پیمانکار، 
تجهیـزات آن نیـز نصـب و راه انـدازی خواهد شـد؛ این خـط تولید تماما 
توسط متخصصان و تولیدکنندگان داخلی ساخته شـده و امید است 
که فعالیـت آن تـا ۶ مـاه آینـده آغـاز شـود؛ درواقع بـا اجـرای این طـرح که 
جزو افتخارات کشور محسوب خواهد شـد، میزان تولید ورق موردنیاز 
لوازم خانگی در شرکت فوالد مبارکه به 2.۵ برابر رسیده و می توان گفت 

که تقریبـا 80 درصد نیـاز داخلی تأمین خواهد شـد.
ح احـداث خـط جدیـد تولیـد ورق رنگـی  بهادرانـی بـا بیـان اینکـه طـر
نیازمند حمایت مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه است، یادآور شد: برای 
اجرایی شدن این خط، پیش بینی برای تولید 100 هزار تن ورق در سال 
وجـود دارد و حتـی می تـوان ضمـن تأمیـن نیـاز صنایـع لوازم خانگـی به 
مبحث صادرات نیز پرداخت. خوشبختانه دولت سیزدهم به صنعت 
لوازم خانگی داخلی نگاه حمایتی دارد و از تولیدات داخل در این زمینه 
حمایت می کند، اما پیشـرفت در صنعت لوازم خانگـی و خودکفایی در 

آن مسـتلزم تأمین ورق موردنیاز برای تولید آن اسـت.
کید بـر ضـرورت تسـریع در بهره بـرداری از خط تولیـد ورق رنگی  وی بـا تأ
شـماره 2 در شـرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: با توجه به روند توسعه ای 
صنعت کشور، با توسـعه تولید ورق های موردنیاز لوازم خانگی، نه تنها 
نیاز امروز کشور، بلکه نیاز صنایع لوازم خانگی در آینده را تأمین خواهیم 

کرد و می توانیم به فکر صـادرات این محصوالت نیز باشـیم.
بومی سازی یکی از رویه های جدایی ناپذیر فوالد مبارکه   

محسوب می شود
مدیـر ناحیـه نـورد سـرد فـوالد مبارکـه درخصـوص بومی سـازی های 
انجام شـده در ناحیـه نـورد سـرد ایـن شـرکت گفـت: امـروز بومی سـازی 
یکـی از رویه هـای جدایی ناپذیـر فـوالد مبارکـه محسـوب می شـود 
کـه بومی سـازی روغـن نـورد  پنج قفسـه ای در ایـن شـرکت نیـز یکـی از 
افتخارات صنعت ایران است؛ درواقع ما توانسته ایم با اضافه کردن یک 
تأمین کننده ایرانی به تأمین کنندگان قبلی این روغن، شـرایط رقابتی 

کیفـی و قیمتـی را در کشـور ایجـاد کنیـم.
وی خاطرنشـان کـرد: همچنیـن گریـد جدیـد از محصـوالت موردنیـاز 
خودروسـازی نیـز بـا همـکاری مجموعـه متالـورژی و روش هـای تولیـد 
شـرکت فـوالد مبارکـه در مردادمـاه امسـال بـه تولیـد رسـید کـه جـزو 
گریدهای Semi Hard با عنوان DC04-C590 است که توانسته بخش 

قابل توجهـی از نیـاز خودروسـازان داخلـی را تأمیـن و آن هـا را از واردات 
بی نیـاز کنـد.

بیش از 7۰ درصد نیاز خودروسازان داخلی توسط فوالد   
مبارکه تأمین می شود

بهادرانـی بـا بیـان اینکـه بیـش از 70 درصـد نیـاز خودروسـازان داخلـی 
توسـط فوالد مبارکه تأمین می شـود، ابراز داشـت: شـرکت فوالد مبارکه 
بخش عمـده ای از ورق »رویه خـودرو« و ورق برای قطعه سـازی را تولید 
می کند که می توان میزان آن را ارتقا دارد؛ درواقع ما می توانیم با اجرای 
طرح هـای توسـعه ای در حـوزه نـورد سـرد، نیـاز خودروسـازان را به طـور 
کـه یکـی دیگـر از اهـداف دولـت سـیزدهم در  کامـل تأمیـن کنیـم، چرا

صنعـت، توسـعه صنعـت خودروسـازی اسـت.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه نیز با تبعیت از طرح های توسعه ای برای 
صنعت خودروسازی، می تواند طرح های توسعه ای خود را پیش ببرد 
و امید است که تا ۴ سال آینده آن را به سرانجام برساند و حتی نیازهای 
آینـده خودروسـازان را نیز تأمین کنـد. نوسـانات قیمت خـودرو عوامل 
مختلفـی دارد کـه یکـی از آن هـا ورق خـودرو اسـت؛ بنابرایـن افزایـش 
میـزان تولیـد ورق خـودرو در داخـل کشـور در کاهـش قیمـت خـودرو 

بی تأثیـر نخواهـد بود.
شکسـتن رکـورد کیفـی ورق رویـه خـودرو در نـوع خـود   

بی نظیر است
مدیـر ناحیه نـورد سـرد فـوالد مبارکـه در ادامـه با اشـاره به ثبـت رکـورد در 
تولیـد ورق قلع انـدود این شـرکت متذکر شـد: این رکـورد در سـال جاری 
در دو مرحله شکسـته شـد که نخسـتین بار در فروردین ماه و سپس در 
شـهریورماه بود که نهایتـا رقم تولیـد بـه میـزان 10 هـزار و ۴10 تـن در خط 
قلع اندود شـرکت فوالد مبارکه بـه ثبت رسـید. در خردادماه امسـال نیز 
در خط نورد دوقفسـه ای ناحیه نورد سـرد فـوالد مبارکه، پس از 7 سـال 

رکورد تولید شکسـته شـد و تولیـد 2۴ هـزار و 2۶2 تن به ثبت رسـید.
وی اذعـان داشـت: تولیـدات خـط قلع انـدود ناحیـه نـورد سـرد شـرکت 
فـوالد مبارکه طـی ۳ سـال گذشـته افزایـش پیـدا کـرده و رکـورد تولید نیز 
شکسـته شـده اسـت؛ البته رکـورد کیفـی در سـال جـاری در محصوالت 
»رویـه خـودرو« در اردیبهشـت ماه امسـال به عـدد 8۴.8 رسـیده کـه در 

نـوع خـود بی سـابقه بـوده اسـت.
محصولی که توسط نیروهای متخصص داخلی تولید و   

به دست مصرف کنندگان می رسد
کیـد کـرد: در حـال حاضـر بیـش از 2 هـزار نفـر در ناحیـه نـورد  بهادرانـی تأ
سرد شرکت فوالد مبارکه در حال فعالیت هستند؛ همچنین 2۹ پلنت 
در این بخـش وجود دارد که 2۴ پلنت تولید و ۵ پلنت پشـتیبانی اسـت 
و درواقـع می توان گفـت بـا 2۹ کارخانـه در ناحیه نـورد سـرد مواجهیم و 
تنوع تجهیـزات و افراد با سـلیقه ها و رویه های مختلـف، کار را به مراتب 

پیچیـده می کند.
گذشـته از  کـه در  وی در پایـان عنـوان داشـت: تولیـد محصوالتـی 
کنـون و در شـرایط تحریمـی بـا تـالش  ج کشـور تأمیـن می شـدند، ا خـار
فـراوان و غیرتمندانـه نیروهـای متخصـص داخلـی تولیـد و بـه دسـت 
مصرف کننـدگان می رسـد؛ همـکاران مـا مردانـه در میـدان تولیـد 
ایسـتاده اند کـه ایـن امـر گام مهمـی در راسـتای توسـعه و افتخارآفرینی 

بـرای صنعـت کشـور اسـت.

بیش از 70 درصد نیاز خودروسازان داخلی توسط فوالد مبارکه تأمین می شود
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد: 

رویه هـای  از  یکـی  بومی سـازی  امـروز   
جدایی ناپذیـر فـوالد مبارکـه محسـوب 
نـورد   روغـن  بومی سـازی  کـه  می شـود 
پنج قفسـه ای در ایـن شـرکت نیـز یکـی از 
افتخـارات صنعـت ایـران اسـت؛ درواقـع 
یـک  کـردن  اضافـه  بـا  توانسـته ایم  مـا 
تأمین کننده ایرانی بـه تأمین کنندگان قبلی 
این روغن، شرایط رقابتی کیفی و قیمتی را 

در کشـور ایجـاد کنیـم

دیدار مدیر عامل فوالد مبارکه با آیت اهلل مهدوی امام جمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان برگزاری جلسه کمیته بحران در شرکت فوالد مبارکه

عکس نوشت

 بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد
 شرکت فوالد مبارکه
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مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 
روز 24 آبان ماه در یازدهمین سالروز افتتاح شرکت ورق خودرو 
به همه همکاران  تبریک  بختیاری ضمن  و  چهارمحال 
سخت کوش و خانواده محترم آن ها  و شرکای کسب وکار 
شرکت، گفت: گام های مؤثر همکاران در جهت بهبود مستمر، 
بلوغ کاری، مسئولیت پذیری و کار تیمی، این شرکت را در زمره 

یکی از بهترین شرکت های فوالدی کشور قرار داده است.
کنون  که یازدهمین سالگرد افتتاح شرکت  حمید شجاعی افزود: ا
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مصادف با اجرای اولین پروژه 
توسعه به جهت تولید ورق گالوانیزه با کیفیت سطح رویه در 
شرکت گردیده است، بر خود می بالیم که موفق شده ایم پرچم 
پرافتخار جبهه صنعت فوالد کشور را هر روز باالتر از دیروز به قله 

افتخار نزدیک تر کنیم.
وی خطاب به کارکنان شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
کارکنان عزیز مایه مباهات است  کرد: عملکرد شما  تصریح 
کرونا و زیر  که دالورانه با شرایط سخت همه گیری بیماری 
فشار تحریم های ظالمانه بین المللی با همه کمبودها مبارزه 
کردید، به گونه ای که در سالی که از طرف مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( به نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
معرفی شد، با  کسب رکورد تولید روزانه عملکرد بسیار درخشانی 

از خود به جا گذاشتید.
 مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، کسب 
گون در حوزه های تولید، فروش، ارتقای کیفیت،  افتخارات گونا
بومی سازی و پژوهش و فناوری و اخذ استاندارهای مختلف 
مدیریتی و فنی را نشان از عزم راسخ شرکت در جهت تولید و بهبود 

مستمر و تحقق اهداف عالیه شرکت برشمرد.
وی در پایان ضمن آرزوی سالمتی، سربلندی همکاران محترم 
شرکت ورق خودرو و خانواده عزیز آن ها و ذینفعان شرکت، اظهار 
امیدواری کرد که این شرکت در مسیر پیشبرد اهداف سازمانی 
و تحقق منافع ملی و اعتالی روزافزون کشور، روزبه روز موفق تر 

باشد.

مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد سفیددشت از 
کیلوولت و پست 400  برق داری ترانس و سوئیچ گیر 33 
و  شرکت  این  کارکنان  فنی  دانش  و  تالش  با  کیلوولت 

شرکت های پیمانکاری خبر داد.
جمشید علی بابایی افزود: پس از برقراری خط انتقال و فاز 1 
پست ۴00 کیلوولت در شرکت فوالد سفیددشت، فاز 2 پست ۴00 
کیلوولت، ترانس قدرت و سوئیچگیر ۳۳ کیلوولت نیز برق دار شد. 
همچنین تست موفقیت آمیز بی باری فن های برج خنک کننده 
واحد آب رسانی انجام گرفت که موارد فوق مقدمه راه اندازی 

کسیژن و فوالدسازی این شرکت را هموار ساخت. واحدهای ا
سرپرست امور مهندسی شرکت فوالد سفیددشت نیز در این 
کلیه مراحل طراحی و خدمات مهندسی  خصوص افزود: 
تجهیزات و سیستم های کنترل و حفاظت پست ۳۳/۴00 شامل 
بخش ۴00 کیلوولت ترانس های قدرت و بخش ۳۳ کیلوولت و 
عملیات نصب و راه اندازی این پروژه توسط شرکت های داخلی 
اجرا شد که یکی از موفقیت های این شرکت به شمار می آید، زیرا 
که این پست یکی از شاخص ترین پست های منطقه از لحاظ 

سطح ولتاژ و مشخصات فنی تجهیزات است.
نسرین کمالی یادآور شد: این موفقیت با حمایت و پشتیبانی 
شرکت فوالد مبارکه و برق منطقه ای اصفهان اجرا شد و امیدواریم 
در آینده نیز شاهد موفقیت های بیشتر شرکت فوالد سفیددشت 

باشیم.

ل

خبر کوتاه

بازار بیلت جنوب شرق آسیاکاهش صادرات سنگ آهن استرالیا

گذشته در سکوت       بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا هفته 
که خریداران چینی غیبت داشتند و واردکننده ها در بازار  بوده، چرا
جنوب شرق آسیا نیز در انتظار به سر می بردند. متوسط قیمت بازار 
که تغییری نداشت. بیلت  نیز 660 دالر در هر تن سی اف آر ثبت شد 
صادراتی ویتنام با 10 دالر افت هفتگی به 630 دالر در هر تن فوب 
رسید و بیلت هند 605 تا 610 دالر در هر تن فوب است.

کتبر سال جاری 6 درصد افت       صادرات سنگ آهن استرالیا در ا
ماهانه داشت و 70.24 میلیون تن ثبت شد. کاهش فروش ریوتینتو 
و فورتسکیو متالز علت پایین آمدن آمار کلی بود. چین بزرگ ترین 
کتبر بود که خرید آن 4 درصد کاهش  واردکننده سنگ آهن استرالیا در ا
ماهانه داشت و 58.38 میلیون تن ثبت شد. پس از آن کره جنوبی با 
4.69 میلیون تن و ژاپن با 4 میلیون تن بودند.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی هلدینـــگ توکافـــوالد 
و بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی شـــرکت ایـــران ذوب، 
مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت از شکســـته شـــدن رکـــورد 
تولیـــد روزانـــه شـــرکت ایـــران ذوب در تاریـــخ 20 آبـــان مـــاه ســـال 

جـــاری بـــا افزایـــش 126 درصـــدی تولیـــد خبـــر داد.
مهـــدی قریشـــی افـــزود: بـــا تالش هـــای بی دریـــغ مدیـــران و کارگـــران 
دلســـوز ایـــن شـــرکت، امســـال توانســـتیم بـــرای بـــار دوم رکـــورد تولیـــد 

روزانـــه را در شـــرکت ایـــران ذوب بشـــکنیم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه آخریـــن بـــار در ۳0 اردیبهشـــت ماه و بـــا تحقـــق 
ـــرد:  ـــود، تصریـــح ک 121 درصـــد از هـــدف تولیـــد ایـــن امـــر محقـــق شـــده ب
بـــر ایـــن اســـاس در ســـال 1۴00  کـــه بـــه نـــام »تولیـــد، پشـــتیبانی ها و 
مانع زدایی هـــا« نام گـــذاری شـــده اســـت، ایـــن شـــرکت موفـــق بـــه ثبـــت 
ـــه در  ـــورد تولیـــد ماهیان ـــه کســـب رک رکوردهـــای تولیـــد مختلفـــی ازجمل

شـــهریورماه ســـال جـــاری نیـــز گردیـــد.

مدیرعامل شـــرکت ایـــران ذوب در ادامـــه خاطرنشـــان کـــرد: امیدواریم 
بـــا تـــداوم ایـــن رونـــد و نیـــز بـــا حمایت هـــای همیشـــگی شـــرکت فـــوالد 
ـــرکت  ـــعه ش ح توس ـــر ـــوالد، ط ـــرمایه گذاری توکاف ـــگ س ـــه و هلدین مبارک
ـــازار بیشـــتری  ـــا بتوانیـــم ســـهم ب ـــه ســـرانجام برســـانیم ت ایـــران ذوب را ب
گلوله هـــای بالمیـــل و قطعـــات ریخته گـــری  را در زمینـــه تأمیـــن 
ضدســـایش و نســـوز مـــورد مصـــرف در صنایـــع ســـیمان، معـــدن و فـــوالد 

کشـــور و نیـــز صـــادرات بـــه کشـــورهای خارجـــی کســـب کنیـــم.

مدیر واحد مهندسی صنایع و تعالی سازمانی فوالد 
سنگان با اعالم این مطلب افزود: شرکت فوالد سنگان 
به منظور ترسیم نقشه راه تعالی سازمان در ابتدا به 
بررسی انواع نظام های مدیریتی پرداخت تا متناسب با شرایط شرکت 
بهترین مسیر را در پیش گیرد و خوشبختانه استقرار این نظام ها در 

شرکت باعث شد عملکرد شرکت انسجام یابد.
نظام مدیریت استراتژیک

رضازاده تصریح نمود: اولین گام برای شرکتی جوان که تنها دو سال از 
فعالیت خود را پشت سر گذاشته، استقرار مدل مدیریت استراتژیک 
در سال ۹8 بود که پس از مطالعات فراوان و برگزاری جلسات متعدد و 
تحلیل مسائل درون و برون سازمانی، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها 
و تهدیدهای سازمان شناسایی گردید. با استقرار این نظام، اهداف 
استراتژیک سازمانی را در راستای تحقق چشم انداز شرکت تعریف 
کردیم. در طول سال ۹۹ به جاری سازی این نظام با رویکرد کارت امتیازی 
متوازن پرداخته شد و شاخص ها و پروژه های استراتژیک به صورت 
ماهیانه مورد ارزیابی و پایش قرار  گرفت. در این زمینه شاهد بینش و 
نگرش مثبت مجموعه بودیم؛ به طوری که معاونت های مختلف شرکت 
با نظارت دقیق، اقدامات محول شده به واحدهای مربوطه را طبق 

زمان بندی تعیین شده به انجام رساندند.
نظام مدیریت فرایندی

کرد: در  مدیر واحد مهندسی صنایع و تعالی سازمانی خاطرنشان 
قدم دوم شرکت را مجاب به استقرار نظام مدیریت فرایندی کردیم. 
همان طور که می دانید تمامی امورات جاری شرکت در قالب فرایندهایی 
صورت می پذیرد که شامل ورودی، فعالیت ها و خروجی می شوند و با 
دیگر فرایندها نیز در تعامل و ارتباط هستند. لزوما یک فرایند در داخل 
یک معاونت انجام نمی شود و ممکن است نیازمند همکاری چند 
گر فرایند به درستی تعریف نشود، گلوگاه هایی در مسیر  معاونت باشد. ا
کار پیش می آید و باعث هدررفت زمان و منابع سازمان خواهد گردید. 
یکی از کارهایی که واحد تعالی انجام داد این بود که این گلوگاه ها را 
شناسایی و سیستم را در اصطالح روان سازد و فرایندهای زائد را حذف 
کند. با توجه به اینکه شاخص های  و فرایندهای ضروری را اضافه 
کثر  عملکردی و نتایج برای ما مهم بود سعی کردیم با کمترین منابع حدا

بازده را داشته باشیم تا سیستم کامال بهره ور باشد.
وی افزود: در ادامه این مدل کمیته ای تحت عنوان »دفتر مدیریت 
فرایند« متشکل از کارشناسان و مدیران خبره ایجاد کردیم و در این تیم 
به عنوان بازوی این نظام، فرایندها و نقاط قوت و ضعف را شناسایی 
کرده و بالغ بر 12  کار  که شروع به  کمیته دو سال است  کردیم. این 
کالن فرایند، ۴0 فرایند و 1۵8 زیرفرایند شناسایی شده که شناسنامه 
فرایندی دارند و ما برای هرکدام از این فرایندها مالک، ناظر و همکار 
فرایند و همچنین ذی نفعان و شناسنامه شاخص ها را شناسایی و تعریف 
کرده ایم. همچنین مرحله ارزیابی فرایند با مصاحبه، بازدید میدانی، 
بررسی شاخص های عملکردی و ... انجام شده است و حاصل آن ۴70 
پروژه و اقدام بهبود است که درنتیجه اجرای این پروژه ها، سازمانی 
ایدئال و چابک داشته باشیم. حدود یک ماه است که اجرای این پروژه ها 
آغاز شده و امید است تا پایان سال بتوانیم پروژه های اولویت دار سازمان را 

انجام دهیم و تحول شگرفی در عملکرد سازمان ایجاد کنیم.

نظام مدیریت آراستگی
رضازاده یادآور شد: از سال گذشته استقرار نظام مدیریت آراستگی را 
آغاز کردیم که در تمام بخش های ستادی و تولید پیاده سازی شده 
و گردشکارها و دستورالعمل های آن تعریف و ابالغ گردیده است. این 
کیفیت و آراسته دارد. در  موضوع تأثیر بسزایی در خلق یک محیط با
نتیجه بهره برداران ماشین آالت و تجهیزات با فرهنگ خودکنترلی، 
عالوه بر انجام وظایف اصلی خود، به حفظ و نگهداری ماشین آالت و 
تجهیزات و محیط کار می پردازند و نقش مشارکتی خویش را با اجرای 
فعالیت های پنج گانه نظام 5S در گروه های کاری نمایانگر می سازند. با 
آموزش این نظام به کارکنان شرکت، همواره محیطی آراسته و عاری از 

هرگونه آلودگی خواهیم داشت.
نظام مدیریت دانش

مدیر واحد مهندسی صنایع و تعالی سازمانی فوالد سنگان بیان 
کرد: نظام مدیریت دانش در برنامه های شرکت برای سال آینده 
کارکنان به صورت  گنجانده شده است تا دانش کسب شده توسط 
سازمان یافته شناسایی و جمع آوری شود و در اختیار شرکت باشد. این 
اقدام به صورت سیستماتیک انجام خواهد شد تا با خروج یک فرد از 
سیستم، دانش و اطالعات آن بخش محفوظ بماند و در اختیار نفرات 

بعدی قرار گیرد.
کسب نشان های استاندارد

رضازاده خاطرنشان کرد: در طول این مدت، فرایندهای سازمان 
که تمامی نظام های مدیریتی ازجمله  کردیم  ح ریزی  را طوری طر
استانداردهای بین المللی قابلیت پیاده سازی بر روی آن را داشته 
باشد. در حال حاضر استانداردهای 9001، 14001 و 45001 که از 
ضروری ترین استانداردها برای هر سازمان است، در اولویت فوالد 
سنگان قرار گرفته است. در این استانداردها که الزاماتی در حوزه های 
رهبری، فرایندها، ذی نفعان، ایمنی، محیط زیست و... وجود دارد، 

باید در سازمان پیاده سازی شود و پس از آن توسط شرکت های 
گواهینامه دهنده مورد ممیزی قرار گیرد و گواهینامه استاندارد صادر 
گردد. طبق برنامه ریزی صورت گرفته در ماه جاری ممیزی مراحل اول 
این استانداردها در شرکت فوالد سنگان انجام شده و ان شاءاهلل تا پایان 

ماه آتی موفق به کسب آن ها خواهیم شد.
تعالی سازمانی

وی افزود: ما در راستای استقرار الگوی تعالی سازمانی، برای نخستین 
و موفق شدیم  کردیم  تعالی سازمانی شرکت  بار در جایزه ملی 
کنیم و هدف گذاری ما برای امسال  تقدیرنامه یک ستاره دریافت  

دریافت تقدیرنامه سه ستاره است.
نظام پیشنهادها

دکتر رضازاده در خصوص تحول و بهبود مشارکت توضیح داد: در 
نظام پیشنهادات، کارکنان شرکت نظرات و پیشنهاد های خود را در 
راستای بهبود شرایط موجود ارائه می دهند. خوشبختانه توانستیم 
ح های تشویقی در مدت کوتاهی سرانه پیشنهاد ها را از  با اجرای طر
یک پیشنهاد به ازای هر نفر به بیش از سه پیشنهاد ارتقا دهیم که 

این موضوع حس تعلق پذیری کارکنان شرکت را افزایش داده است.
مدیر واحد مهندسی صنایع و تعالی سازمانی فوالد سنگان در ادامه 
به اقدامات اولویت دار این واحد در بخش مهندسی صنایع اشاره 
کرد و گفت: مدیریت بهینه کاوی و مدیریت تکنولوژی برای ما اهمیت 
بسزایی دارد. با استقرار نظام مدیریت بهینه کاوی همواره می توانیم 
شاخص های کلیدی عملکرد شرکت را با شرکت های پیشرو مقایسه 
و برای بهبود آن ها تالش کنیم. در نظام مدیریت تکنولوژی نیز به 
که با ترسیم یک درخت تکنولوژی و  دنبال این موضوع هستیم 
شناسایی تکنولوژی های موجود، سطح تکنولوژی شرکت را هم تراز 
با تکنولوژی های روز دنیا نگه داریم و همگام با شرکت های سرآمد 

صنعت فوالد حرکت کنیم.

رکورد افزایش 126 درصدی تولید روزانه در شرکت ایران ذوب

مدیر واحد مهندسی صنایع و تعالی سازمانی فوالد سنگان مطرح کرد:

یتی، به عملکرد شرکت انسجام بخشید استقرار نظام های مدیر

بهبود مستمر، بلوغ کاری و 

مسئولیت پذیری این شرکت را در زمره یکی 

از بهترین شرکت های فوالدی کشور قرار 

داده است

برق داری ترانس و سوئیچ گیر 33 کیلوولت و 

پست 400 کیلوولت

مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در یازدهمین 
سالروز افتتاح این شرکت مطرح کرد:

در شرکت فوالد سفیددشت انجام شد:

گذشته استقرار نظام مدیریت  از سال   
آراستگی را آغاز کردیم که در تمام بخش های 
و  شده  پیاده سازی  تولید  و  ستادی 
گردشکارها و دستورالعمل های آن تعریف و 
ابالغ گردیده است. این موضوع تأثیر بسزایی 

کیفیت و آراسته دارد در خلق یک محیط با

 گــــروه فــــوالد مبـــــارکه      



20 نوامبر   2021 شماره        1251      شنبه   29 آبان ماه   1400      14ربیع الثانی  1443    

8

       بـــــــــــــــازار

نگاهی به بازار بیلت ترکیه

خبــــــــــــــــر       

کاالهای  واردات  و  صادرات  میزان  از  گزارشی 
غیرنفتی )با میعانات گازی( در شش ماهه اول سال 1400 
ح و برنامه ریزی وزارت صمت  از سوی دفتر معاونت طر
منتشر شد و بر اساس آن میزان صادرات از لحاظ وزنی و 
ارزشی به ترتیب با رشد 2۹.۷ درصد و 61.4درصد همراه 

شده است.
به گزارش خبرنگار ایراسین، بر پایه اطالعات منتشر شده، 
آمار تجارت ایران در دو بخش صادرات و واردات طی ۶ ماهه 
اول امسال به این شکل بوده است: در حوزه صادرات از 
لحاظ وزنی این دست از کاالها به مقدار ۶0 میلیون تن و 
با افزایش 2۹.7درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
صادر شده است. میزان ارزش آن نیز به مقدار 21.8 میلیارد 

دالر بوده و رشد ۶1.۴ درصدی داشته است.
شده،  منتشر  گزارش  اساس  بر  نیز  واردات  حوزه  در 
1۹.1میلیون تن کاال در مدت ۶ ماهه اول امسال وارد کشور 
که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش  شده 
1۴.8 درصدی داشته است؛ این میزان واردات به ارزش 
2۳.1 میلیارد دالر بوده و افزایش ۳۶.7 درصدی را به ثبت 

رسانده است.
در مجموع می توان گفت: بر اساس آمار مقدماتی واردات 
و صادرات کاالهای غیرنفتی )با میعانات گازی( کل حجم 
تجاری ایران به لحاظ وزنی در ۶ ماهه اول سال 1۴00 به 
میزان 7۹1۳۴ هزارتن بوده و نسبت به مدت مشابه سال 
قبل که عدد ۶2۹۳7 هزارتن بوده با رشد همراه شده است. 
کاالهای وارداتی و صادراتی در  همچنین میزان ارزش 
شش ماهه اول امسال به میزان ۴۴۹27 میلیون دالر و در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل  که عدد ۳0۴2۴ میلیون 

دالر به ثبت رسیده، با افزایش همراه شده است.

موج های اصالحی نسبت به موج های حرکتی از پیچیدگی 
بیشتری برخوردارند و معموال تا تکمیل نشوند نمی توان آن ها را 
تشخیص داد. برای موج های اصالحی فقط یک قانون وجود دارد 
و آن اینکه این موج ها فقط شامل ۵ موج نمی شوند )موج های 
تصحیح گر هرگز با ۵ موج اتفاق نمی افتد(. موج های تصحیح گر 
شامل ۳ موج می شوند )به استثنایی مثلث ها(. یعنی اینکه 
چنانچه در یک بازار افزایشی ۵ موج نزولی دیدید، این هرگز پایان 
اصالح نیست، بلکه بخشی از آن است و الگو هنوز کامل نشده 

است. انواع این موج ها به شرح ذیل است:
گ ۱. زیگزا

الگوی ۳ موج تصحیح گر است که برخالف روند بزرگ تر حرکت 
می کند. ساختار این موج ها به صورت ۵-۳-۵ )از چپ به راست 
گ ها خود در قالب سه دسته تنها، دوقلو و سه قلو  بخوانید(. زیگزا

ظاهر می شوند. 
می بینید که موج وسط یعنی موج B مقدار کمی به سمت موج 
A بازمی گردد، ولی موج C کامال از انتهای موج A فراتر رفته است. 
گ ها به وسیله سری های سه تایی از هم جدا می شوند،  زیگزا

مانند موج X در شکل فوق.
گی دیگر در  نکته: هر موجی مانند X نشانگر این است که زیگزا
گ ها باید گفت که این موج معموال  راه است. از ویژگی های زیگزا
در موج دوم از موج های اصلی ظاهر می شود و به ندرت در موج 

چهارم دیده شده است.
گ دوبل  گ ها که کمتر مشاهده می شود زیگزا یکی از انواع زیگزا
نام دارد. اغلب در الگوهای بزرگ تصحیحی اتفاق می افتد. این 
 a-b-c گ ۵-۳-۵ مرتبط با الگوی نوع متفاوتی از الگوی زیگزا

میانی است.

قیمت بیلت هفته گذشته در ترکیه با توجه به افت تقاضا نزولی بود، زیرا 
فوالدسازان ترکیه با کمبود تقاضای میلگرد در بازارهای صادراتی روبه رو 
هستند. متوسط قیمت بیلت وارداتی 650 تا 670 دالر هر تن سی اف آر 
است و قیمت موردنظر خریداران از 650 دالر بیشتر نیست. در بازار 
داخلی نیز بیلت از 700 تا 705 دالر به 690 تا 695 دالر در هر تن درب 
کارخانه رسیده است.

خبر کوتاه

یم بیاموز

شرکت های بزرگ فوالدی کشور از ابتدای امسال تا پایان مهرماه 20 
میلیون 66 هزار و 382 تن شمش فوالد و انواع محصوالت فوالدی تولید 

کردند.
به گزارش ایرنا، بررسی عملکرد شرکت های فوالد مبارکه، ذوب آهن، فوالد خوزستان، میدکو، 
گروه ملی صنعتی فوالد ایران، فوالد کاوه جنوب، فوالد خراسان، چادرملو، آهن و فوالد ارفع، 
کی است در هفت ماهه امسال 12 میلیون و ۵7 هزار و  فوالد بناب و جهان فوالد سیرجان حا
8۵۳ تن شمش فوالد در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ نشان دهنده 

افت 8  درصدی است.
بااین حال شرکت های یادشده در مهرماه روند رو به رشدی را در تولید شمش ثبت کردند، 
به طوری که با ثبت رشد 12 درصدی، 2 میلیون و 1۵۶ هزار و ۶۳2 تن شمش فوالد تولید 

کردند.
بیشترین تولید شمش در هفت ماهه امسال به ترتیب مربوط به فوالد خوزستان با 

یک میلیون و 7۴۵ هزار و 7۵ تن و ذوب آهن با یک میلیون و ۳27 هزار و ۵۳ تن بوده است.

کاهش 7 درصدی تولید محصوالت فوالدی
بررسی عملکرد شرکت های فوالد مبارکه، ذوب آهن، فوالد آذربایجان، فوالد خراسان، 
کسین،  فوالد آلیاژی ایران، جهان فوالد سیرجان، گروه ملی صنعتی فوالد ایران، فوالد ا
کی از تولید  ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، فوالد بناب و فوالد کویر تا پایان مهرماه، حا
هشت میلیون و هشت هزار و ۵2۹ تن انواع محصوالت فوالدی است. این میزان تولید در 
هم سنجی با پارسال افت 7  درصدی نشان می دهد. بااین حال شرکت های مذکور در مهرماه 
موفق به تولید یک میلیون و 2۳۹ هزار و 887 تن محصول فوالدی شدند که نشان دهنده 

رشد ۴ درصدی در مقایسه با مهر ۹۹ است.
ورق سرد و گرم، تیرآهن، میلگرد، میلگرد آلیاژی، شمش کاالیی، کالف، ریل، چهارگوش، 
تسمه و کالف آلیاژی، ورق عریض و ورق گالوانیزه، محصوالت فوالدی تولیدی فوالدسازان 
را تشکیل می دهد. شرکت های بزرگ فوالدی کشور از ابتدای امسال تا پایان مهرماه بیش از 
۴.2میلیون تن فوالد و انواع محصوالت فوالدی به کشورهای مختلف صادر کردند. آماری 

که در هم سنجی با پارسال رشد 2۵ درصدی نشان می دهد.

افت شدید قیمت مفتول صادراتی چین

گذشته افت شدیدی داشت،   قمیت مفتول صادراتی چین هفته 
درحالی که هفته های قبل هم روندی نزولی داشت. تقاضای 
کاهش یافته و هزینه های تولید نیز نزولی است. قیمت  فصلی 
پیشنهادی مفتول صادراتی 750 تا 770 دالر هر تن فوب است، 
درحالی که یک هفته قبل 880 تا 885 دالر بود. مفتول چین در 
بازار جنوب شرق آسیا خواستاری ندارد و چینی ها باید به دنبال 
بازارهای جایگزین باشند.

صادرات کاالهای غیرنفتی افزایش یافت

موج های تصحیح گر

بورس و سهام

1 1 , 5 1 0

1 1 , 60 0

1 1 , 1 60

1 1 , 060

1 1 , 0 5 0

1 1 , 9 5 0

1 1 , 930

1 1 , 6 60

1 1 , 3 90

1 1 , 3 4 0

1 . 84

0. 0 9

3.92

0. 53

0. 53

62

6 0

7 2

4 6

54

1 1 , 75 0

1 1 , 7 4 0

1 1 , 28 0

1 1 , 2 20

1 1 , 1 60

2 20

1 0

4 60

60

60

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1400/08/22

1400/08/23

1400/08/24

1400/08/25

1400/08/26

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 0. 0 0 0

1 0.20 0

1 0.4 0 0

1 0.60 0

1 1 .75 0 1 1 .7 4 0
1 1 .2 201 1 .28 0

1 1 . 1 60

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

یال(       <<<<<< >>>>>>       نمــــــــــودار تغییــــــر قیمــــت  سهـــــام  )ر

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وب سایت شرکت به نشانی www.msc.ir، منوی خرید و تأمین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق 
راهنمای موجود، جهت انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( اقدام نمایید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است.

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

گهی آ

موضوع

انجام عملیات ساخت ساختمان مجموعه کارگاه پیمانکار واحد حمل ونقل سبا شرکت فوالد مبارکه

EPC طراحی تهیه و ساخت 4 چهار عدد سیلوی ذخیره آهن اسفنجی به صورت

یخته گری مجتمع فوالد سبا ، سرویس و آماده سازی رولیک ها و قطعات واحد ر انجام عملیات تعمیر

تأمین مکانیسم های باالبرها )نفر باالبر و جرثقیل(

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 0 /0 9  /03

1 4 0 0 /0 9 /1 0

1 4 0 0 /0 9 /1 1

1 4 0 0 /0 9 /1 2

یت مرتبط مدیر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان آ

نوع فراخوان

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

ه ر شــما

48 5282 7 2

48 5 1 47 1 8

48 53 943 3

48 54 06 93

یف د ر

1

2

3

4

تولید بیش از 20 میلیون تن فوالد و محصوالت فوالدی تا پایان مهرماه

واحد قراردادهای خرید شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد جهت شناسایی شرکت های مشاور با شخصیت های حقوقی و یا حقیقی 
در زمینه انواع قراردادهای خرید کاال و خدمات بین المللی دارای توان تخصصی، تجربه و سابقه کار الزم اجرایی مرتبط درزمینه کارشناسی 
گهی اقدام نماید.جهت دریافت اطالعات بیشتر و  ارشد بازرگانی )حداقل ده سال( در حوزه قراردادهای بین المللی از طریق انتشار این آ

تأییدیه ارسال مدارک خود با شماره تلفن ۳0۹8-0۳1۵27۳ تماس حاصل فرمایید.

کلیه متقاضیــان مدارک الزم، شــامل  نامــه اعالم آمادگــی، رزومه شــرکت و یا ســوابق افــراد حقیقی توانمنــد و متخصص در زمینه کارشناســی 
 r.ghasemirostami@msc.ir کثــر تــا تاریــخ 1۴00/08/۳0 بــه آدرس ارشــد بازرگانــی در حــوزه انــواع قراردادهــای داخلــی و بین المللــی را حدا

ارســال کننــد.
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

از کلیــه طراحــان و تولیدکننــدگان داخلی کــه در زمینــه طراحی لبــاس در ســازمان های خصوصــی، دولتــی و  همچنین شــرکت های معتبر 
دارای گواهی نامه هــای معتبر هســتند، جهت طراحی لباس کار پرســنل ســتاد و فنی شــرکت فــوالد مبارکه دعــوت به همــکاری می گردد.

کلیــه مــدارک و مســتندات شــامل »مســتندات مربوطــه، ارســال نمونــه لباس هــای طراحی شــده )در صــورت امــکان(، ارســال نمونه هــای 
کثــر تــا تاریــخ 1۴00/0۹/10 از  طراحی شــده بــرای شــرکت ها و ســازمان ها، گواهــی کیفیــت و رضایت منــدی از مشــتریان و..." بایــد حدا

طریــق پســت و یــا از طریــق ایمیــل بــه آدرس s.ataei@msc.ir ارســال گــردد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 0۹1۳11۳8۹۶1 و ۵27۳۳2۶7-0۳1 تماس حاصل فرمایید. 

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

گهی فراخوان شناسایی مشاور شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

طراحی لباس کار پرسنل ستادی و فنی شرکت فوالد مبارکه

مقــدار عرضه)تن(

4000

4000

مقــدار تقاضا )تن(

64 0 0

64 0 0

مقــدار معامله شــده )تن(

4 0 0 0

4 0 0 0

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

282 4 0 8282 78 1

یــخ تحویل تار

ــن بهم

یخ 1400/07/26 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

G

محصول

گالوانیزه

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

در شش ماهه اول سال جاری؛

 شرکت های بزرگ فوالدی کشور از ابتدای امسال تا پایان 
مهرماه بیش از ۴.۲ میلیون تن فوالد و انواع محصوالت 
فوالدی به کشورهای مختلف صادر کردند. آماری که در 

هم سنجی با پارسال رشد ۲5 درصدی نشان می دهد
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9

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

9

برق بی سیم گرافن

تسالی بزرگ )Tesla( بیش از یک قرن پیش این تکنولوژی را 
در سخنرانی های معروفش به نمایش گذاشت. این دانشمند 
کرد.  یک المپ را در هوا آویزان و آن را بدون هیچ سیمی روشن 
که  کارش را با مجموعه ای از سیم پیچ های بزرگ  در اصل، تسال 
میدان مغناطیسی تولید می کردند و باعث القای جریان در چراغ 
می شدند، انجام می داد. با فرارسیدن آینده تکنولوژی، هرکجا 
که باشید به برق بی سیم دسترسی خواهید داشت.

کربن به قطر یک اتم و با آرایش  گرافن یکی از آلوتروپ های 
گرافن ویژگی های جالب توجهی دارد: می تواند  شش ضلعی است. 
کند و نازک ترین ترکیب شناخته شده، سبک ترین  خودش را ترمیم 
کشف شده است. از این ترکیب شیمیایی  ماده و قوی ترین ترکیب 
گرفته تا جلیقه های  می توان در ساخت هر چیزی از هواپیما 
که 10 برابر از فوالد مقاوم ترند و سلول های سوختی  ضدگلوله ای 
کرد. کرد. حتی می توان آن را به یک عامل ضدسرطان تبدیل  استفاده 

نقش فرهنگ سازمانی در 
مدیریت دانش سازمانی

       تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

ازنظر بسیاری از متخصصان، فرهنگ سازمانی از 
برای پیاده سازی  اصلی ترین زیرساخت های موردنیاز 
کلی  مدیریت دانش در سطح سازمان است. به صورت 
می توان این گونه بیان کرد که فرهنگ سازمانی، یک الگوی 
رفتاری استوار و قابل مشاهده در سطح سازمان است و 
به عنوان یک زیرساخت مدیریت دانش، به دنبال تبدیل 
سازمان به یک سازمان یادگیرنده، ایجاد یادگیری جمعی در 
سازمان، ایجاد فرهنگ دانش محور، خود ابتکاری، بهبود 
مسئولیت های فردی و ایجاد محیط مبتنی بر همکاری است.

فرهنگ سازمانی دانش محور: فرهنگ سازمانی بر رفتار 
و ارتباط افراد در سازمان و همچنین بر فعالیت های هریک از افراد 
سازمان تأثیر بسزایی می گذارد. یکی از این فعالیت ها، فرایند 
دریافت، ذخیره و پردازش داده و اطالعات توسط هر یک از افراد 
سازمان است. فرهنگ سازمانی می تواند این فرایند را تسهیل 
کند و یا به مانعی اساسی برای تولید و تسهیم اطالعات و دانش 
تبدیل شود. در تمام این تفاسیر، اهمیت و لزوم وجود یک 
فرهنگ مبتنی بر اطالعات و دانش وجود دارد که یک فضای 
ک اطالعات و دانش را در سطح  قابل اعتماد برای یادگیری و اشترا
سازمان به وجود بیاورد. این فرهنگ، اصطالحا »فرهنگ 
دانش محور« نامیده می شود. وجود فرهنگ دانش محور و 
توسعه آن به سازمان امکان می دهد که پیاده سازی مدیریت 
ک اطالعات  اطالعات و دانش را تسریع کرده و ارتباط افراد و اشترا
بین آن ها را تسهیل کند. در واقع فرهنگ دانش محور از سازمان، 
یک سازمان یادگیرنده و دانش محور خواهد ساخت. سازمان 
دانش محور سازمانی است که تفکر استفاده مستمر از اطالعات و 
دانش جهت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری مبنی بر بینش در آن 

سازمان نهادینه شود.
تحول فرهنگی:  در اغلب سازمان های کشور ما، هنگام 
استقرار یک نظام مدیریت اطالعات و یا یک چارچوب مدیریت 
دانش، فرهنگ سازمانی نه تنها کمکی به روند عملیاتی و به اجرا 
درآوردن آن ها نمی کند، بلکه تبدیل به یک مانع اساسی بر سر راه 
آن می شود. این امر باعث ایجاد فاصله میان مباحث نظری 
مدیریت دانش و بخش اجرایی و عملیاتی آن شده است. یکی از 
اصلی ترین دالیل این امر، عدم توجه به فرهنگ واقعی سازمان، 
و فاصله و گاها تضاد میان فرهنگ موجود در سازمان و فرهنگ 
که فرهنگ  دانش محور مطلوب است. باید توجه داشت 
سازمانی، به خودی خود از زمان شکل گیری یک سازمان و در تمام 
سطوح آن وجود دارد. به عبارت بهتر ما نمی توانیم فرهنگ 
دانش محور را ایجاد کنیم؛ بلکه باید فرهنگ موجود را متناسب با 
اهداف خود، تغییر دهیم و آن را به فرهنگ دانش محور تبدیل 
کنیم. عدم توجه به این مسئله باعث بروز تقابل و ایجاد موانع 
فرهنگی در روند اجرای کارآمد و صحیح مدیریت دانش می شود.
فرهنگ  نهادینه سازی  و  ترویج  به معنی  فرهنگی،  تحول 
دانش محور در بطن فرهنگ سازمان است. تحول فرهنگی، 
نیازمند یک برنامه مستمر مدیریت تغییر در سطح سازمان، با 
هدف بهبود فرهنگ سازمانی است و این تحول در دل این برنامه 
به وجود خواهد آمد. تحول فرهنگی، مؤلفه ها و شاخص های 
اساسی فرهنگی سازمان را شناسایی می کند و سپس با استفاده از 
آن ها، فرهنگ دانش محور را در درون سازمان گسترش می دهد. 
بخش عمده ای از تحول و بهبود فرهنگ دانش محور، باید در دل 

طراحی و پیاده سازی فرایندهای مدیریت دانش انجام شود.
مدل های فرهنگ سازمانی: نگرش های مختلفی در 
مطالعه موضوع فرهنگ وجود دارد که بر اساس آن ها، مدل های 
مختلفی نیز برای تعیین مؤلفه های فرهنگی یک سازمان مطرح 
ح ترین مدل های فرهنگ سازمانی  شده است. ازجمله مطر
می توان به چند مدل مشهور اشاره کرد: مدل فرهنگ سازمانی 
کوئین؛ مدل فرهنگ سازمانی دنیسون؛ مدل دیل و کندی؛ مدل 

.APO فرهنگ دانش محور
توسعه فرهنگ دانش محور در سازمان:    پس از تحول 
فرهنگی در سازمان و تبدیل فرهنگ سازمانی به فرهنگ 
دانش محور، توسعه این فرهنگ دانش محور اهمیت زیادی 
دارد. توسعه فرهنگ دانش محور در سطح یک سازمان فرایندی 
است که طی آن سازمان برای شناسایی ارزش های نهفته در 
کاری، شیوه های مدیریتی و  الگوهای رفتاری، فرایندهای 
ارزش ها  این  مدل های تصمیم گیری خود تالش می کند. 
تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی بوده و در صورت مغایرت با 
ارزش های برنامه های مدیریت دانش می توانند موجب شکست 

آن برنامه ها شوند.
نتیجه گیری: در استقرار یک نظام مدیریت اطالعات و یا 
یک چارچوب مدیریت دانش در سطح یک سازمان، ایجاد و 
ارتقای فرهنگ دانش محور جایگاه ویژه ای دارد. بهبود فرهنگ 
سازمانی و سازگاری آن جهت پذیرش مدیریت اطالعات و دانش 
در سازمان ها، در درجه اول به انگیزه، تمایل و توانایی افراد برای 
ک گذاری دانش خود و استفاده از دانش دیگران  تسهیم و به اشترا
وابسته است. سازمان ها باید برای ظرفیت سازی یادگیری و 
اطالعات خود، به خلق فرهنگ دانش محور، رابطه با دیگران و 
مسئولیت پذیری فردی در حوزه های اطالعاتی بپردازد. فرهنگ 
دانش محور در سطح یک سازمان موجب خواهد شد که افراد، 
ایده ها و پیشنهادهای خود را به صورت متقابل تبادل کنند. این 
امر در روند بهبود فرایندهای مدیریت دانش بسیار تأثیرگذار 

است. 

تا به امروز فضای موردنیاز برای احداث یک واحد گندله سازی معمولی و بهره بردن از مزیت 
تجمیع واحدهای مختلف در سایت های آهن و فوالد، بسیار بزرگ است. به همین دلیل 
تولیدکنندگان باید گندله های موردنیاز خود را از طریق تأمین کنندگان تجاری خریداری کنند 
و در نتیجه همیشه با نگرانی مربوط به افزایش قیمت گندله مصرفی روبه رو هستند و مجبورند 
واحدهای گندله سازی مربوط به خود را نزدیک معادن کانی آهن احداث کنند که دور بودن واحد گندله از 

واحد آهن سازی منجر به افزایش هزینه های لجستیک حمل ونقل می شود.
 Siemens ایجاد شد و شرکت Primetals به منظور پاسخ گویی به این چالش، تکنولوژی گندله سازی مدور توسط
VAI نیز تمرکز زیادی بر این تکنولوژی داشته است. تحوالت رخ داده در زمینه تجربیات و آزمایش های مربوط 
به فرایند گندله سازی آهن در شرکت Siemens VAI در شکل 1 نشان داده شده است. همان گونه که مالحظه 
می شود فرایند CPT از سال 2010 مورد توجه قرار گرفته و اولین واحد CPT در سال 2011 در هند اجرا شده است. سایز 

گندله های تولیدی با این روش نسبت به روش های دیگر نظیر لورگی بزرگ تر بوده است.
 )travelling-grate pelletizing technology( این فناوری ترکیبی از تکنولوژی مطلوب گندله سازی تراولینگ گریت
همراه با طراحی یک خنک کننده ریلی شیب دار )circular dip rail cooler( مدرن واحدهای زینترینگ )روشی 
ساده، اما دارای مکانیکی قوی( است. فضای اشغالی موردنیاز و وزن تجهیزات نصب شده برای واحد گندله سازی 
مدور )CPT( به طور شاخص در مقایسه با تکنولوژی های متداول پایین است و سطح جدید و کاملی از مجتمع 
کامل و منعطف تولید گندله را ارائه می دهد که به کاهش هزینه های مربوط به تولید آهن و فوالد کمک می کند. 
CPT یک جایگزین جذاب برای پروژه های جدید گندله سازی است. ظرفیت تولید ساالنه یک واحد CPT در 

محدوده بین 0/۶ تا ۳ تن گندله معمولی بوده که مطلوب تولیدکنندگان آهن و فوالد در سرتاسر دنیاست.
کوره پخت دوار

کوره پخت دارای طراحی دایره ای و مدور است و در نتیجه کالهک کوره )furnace hood( می تواند در مقایسه با 
کوره های پخت مستقیم، تا دو برابر پالت کارهای بیشتری را پوشش دهد و درنتیجه بهره وری مؤثرتری نسبت به 

تجهیزات نصب شده حاصل می شود.
کالهک کوره به چهار بخش تقسیم می شود. تعداد و توزیع جعبه های هوای )Wind Box( نصب شده در قسمت 
زیرین کوره پخت بر اساس الزامات فرایند است. کوره پخت دارای سیستم حرکت با سرعت قابل تنظیم است و 
زمان پخت و سخت شدن برای گندله ها در کوره های CPT بسته به مطلوبیت کانی آهن و کنسانتره، حدودا 
بین ۴0 تا ۵۵ دقیقه در نظر گرفته می شود. فرایند پخت شامل مراحل معمولی خشک کردن دمشی، مکشی، 
پیش گرمایش، پخت، پس از پخت، خنک کاری اولیه و ثانویه و بازیافت حرارتی بسیار کارآمد گازهای داغ است. 

طول مربوط به هر ناحیه بر اساس نتایج به دست آمده از تست های پایلوت انجام شده بر روی کانی ها به منظور 
گی های گندله ها، طراحی شده است. گازهای خروجی از جعبه های هوا و هود در رسوب دهنده  تعیین ویژ
الکترواستاتیکی )ESP( و یا در یک سیستم فیلتر کیسه ای تمیز می شوند. در شکل 2 نواحی مختلف فرایند کوره 

پخت و سطوح درجه حرارت مربوط به هر ناحیه نشان داده شده است.
در ناحیه اول کوره پخت CPT، گازهای داغ بازیابی شده )recuperated( از ناحیه دوم خنک سازی به منظور خشک 
کردن دمشی گندله های خام مورد استفاده قرار می گیرند. این کار موجب افزایش استحکام گندله ها می شود و 
تحمل آن ها در مرحله خشک کردن مکشی را بهبود می بخشد. هوای مرطوب بعد از عبور از روی بستر گندله و 
قبل از اینکه از طریق دودکش منجر به آلودگی اتمسفر شود، از طریق یک ESP و یا فیلترهای کیسه ای به منظور 

تمیزسازی، خارج می گردد.
در ناحیه دوم کوره پخت، گازهای داغ بازیابی شده از نواحی پخت و پس از پخت، توسط فن های رکوپراتور جعبه 
هوا و به منظور خشک کردن مکشی بستر گندله مورد استفاده قرار می گیرد. گازها از طریق بستر گندله خام مکیده 
شده و همچنین در یک سیستم فیلتر کیسه ای و یا ESP تمیز می شوند. بعد از این مرحله، سیکل خشک کردن 

کامل می شود.
در ناحیه سوم، گندله های خام توسط گازهای بازیابی شده از ناحیه پخت، پیش گرم می شوند. در صورت نیاز 

برای تأمین حرارت می توان از مشعل  استفاده کرد.
در ناحیه چهارم، مشعل های آتش تعبیه شده در هر طرف کوره پخت، الیه باالیی گندله را تا رسیدن به دمای 
سخت شدن )حدود 1۳۵0 درجه سانتی گراد( حرارت می دهند. این کار موجب تبلور مجدد و تشکیل باندهای 

سرباره ای و در نتیجه منجر به افزایش استحکام فشاری گندله ها می شود.
فرایند پساپخت در ناحیه پنجم و جایی رخ می دهد که جبهه گرما از الیه باالیی گندله ها به سمت الیه محافظ 

نزول می کند. در این حالت، فرایند پخت کامل می گردد.
آخرین ناحیه ماشین یعنی ناحیه خنک کاری به دو ناحیه تقسیم می شود؛ به گونه ای که هوا در دمای محیط 
توسط فن های خنک کننده هوا با فشار از قسمت پایین به سمت باالی بستر به منظور خنک کردن گندله ها 
عبور می کند. گازهای داغ خروجی از ناحیه اول خنک کننده به صورت مستقیم و به منظور بهبود انتقال حرارتی به 
قسمت های پایینی بستر در ناحیه پساپخت، بازیابی می شود. سهم باالیی از هوای داغ بازیابی شده در نواحی 
پیش گرمایش و پخت کوره CPT مورد استفاده قرار می گیرد. گاز داغ خروجی از ناحیه دوم خنک کننده برای 
ناحیه خشک کردن دمشی مورد استفاده قرار می گیرد. یک تصویر کلی از روند جریان گاز در واحد CPT در شکل 

۳ نشان داده شده است.

کوره پخت دارای طراحی دایره ای و مدور 
 furnace( است و در نتیجه کالهک کوره
hood( می تواند در مقایسه با کوره های پخت 
مستقیم، تا دو برابر پالت کارهای بیشتری را 
پوشش دهد و درنتیجه بهره وری مؤثرتری 
حاصل  نصب شده  تجهیزات  به  نسبت 

می شود

CPT تکنولوژی پخت گندله در کوره های

نمونه برداری از ذوب در کوره قوس به منظور آنالیز ترکیب شیمیایی یکی از مهم ترین 
 Optical مراحل فوالدسازی است. در روش های متداول آنالیز ترکیب شیمیایی ازجمله
 Atomic و Spark Emission Spectroscopy، X-ray Fluorescence Spectroscopy
absorption spectrometry باید آماده سازی نمونه انجام شود که فرایندی زمان بر است و امکان آنالیز 
مواد به صورت آنالین و پیوسته وجود ندارد. این امر موجب ایجاد وقفه در فرایند فوالدسازی می شود، 
به طوری که الزم است با توقف فرایند، نمونه برداری با استفاده از پروب های گران قیمت توسط اپراتور 
انجام گیرد و نمونه به آزمایشگاه ارسال شود و پس از مشخص شدن ترکیب شیمیایی ذوب نتایج 
به واحد فوالدسازی ارسال گردد تا فرایند مجددا از سر گرفته شود. چنین توقفاتی که ناشی از ضعف 
روش های متداول آنالیز ترکیب شیمیایی در صنایع آهن و فوالد در مانیتورینگ آنالین هستند موجب 

خ تولید و تحمیل ضررهای مالی گزافی به کارخانه های فوالدسازی می شود. کاهش نر
روش) LIBS )Laser-induced breakdown spectroscopy یکی از روش های نوین آنالیز ترکیب شیمیایی 
بوده که برخالف روش های قدیمی تر نیازی به آماده سازی نمونه ندارد و در آن امکان آنالیز ترکیب شیمیایی 
گستره وسیعی از مواد در فازهای جامد، مایع و گاز فراهم است. مجموع این عوامل باعث می شود روش 
LIBS از پتانسیل بسیار زیادی در مانیتورینگ آنالین ترکیب شیمیایی مواد در صنایع مختلف ازجمله 
صنایع آهن و فوالد برخوردار باشد. این روش به عنوان انعطاف پذیرترین روش موجود برای آنالیز ترکیب 

شیمیایی شناخته شده و در سال های اخیر به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
در روش LIBS، پرتو لیزر به نمونه تابیده شده که باعث ایجاد پالسما )Plasma Plume( در سطح نمونه 
می شود. این پالسما دریافت شده و به اسپکترومتر ارسال می شود و ترکیب شیمیایی نمونه با آنالیز 
پالسما مشخص می شود )شکل 1(. روش LIBS در ابتدا به عنوان روشی که محدود به شناسایی عناصر 
بود شناخته می شد، ولی با پیشرفت های اخیر این روش برای شناسایی مولکول ها نیز توسعه یافته است.
مطالعات متعددی در زمینه استفاده از این روش در مانیتورینگ آنالین ترکیب فوالد انجام شده است. 

با این وجود به علت تجمع مواد فلزی در مسیر تابش پرتو لیزر، در عمل استفاده از این روش چندان 
موفقیت آمیز نبود. نهایتا در سال 2018 این مشکل طی یک پروژه تحقیقاتی توسط دکتر شیمون کوبال 
)Szymon Kubal( از دانشگاه سوانسی بریتانیا مرتفع شد. این پروژه با همکاری Tata Steel و شرکت 
Kubal-Wraith متعلق به دانشگاه سوانسی انجام شد. در این روش ابداعی پرتو لیزر از طریق کانالی 
گاز نسوز پر شده به مواد تابیده می شود. این روش با همکاری Tata Steel در شعبه بریتانیا  که با یک 
این کارخانه آزمایش شده و نتایج مثبتی در پی داشته است. روش ابداعی توسط کوبال عالوه بر ترکیب 
شیمیایی ذوب قادر به تعیین دمای ذوب نیز هست. ادعا شده با به کارگیری این روش امکان صرفه جویی 
کنون جزئیات فنی بیشتری از روش ابداعی  در هزینه ها تا ۶ میلیون دالر در سال وجود دارد. با این وجود تا

کوبال منتشر نشده است.

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

   تهیه کننده: شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و 
نوآوری فوالدمبارکه

شکل ۱. روند آزمایش ها و تجربیات چهل ساله شرکت Siemens VAI در 
زمینه گندله سازی به روش بستر متحرک

.CPT شکل ۳. شماتیک تصویر کلی از روند جریان گاز در واحد

 LIBS شکل ۱ - شماتیک روش

شکل ۲. نواحی مختلف کوره پخت CPT و سطح دماهای مربوط به هر ناحیه.

مانیتورینگ آنالین ترکیب شیمیایی فوالد مذاب با استفاده از لیزر

 توقفاتی که ناشی از ضعف روش های متداول 
آنالیز ترکیب شیمیایی در صنایع آهن و فوالد 
در مانیتورینگ آنالین هستند موجب کاهش 
نرخ تولید و تحمیل ضررهای مالی گزافی به 

کارخانه های فوالدسازی می شود
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قسمت دوم

در شماره قبل به تعریف خاموش کننده ها پرداختیم و در 
این شماره به انواع آن و نکات الزم در این زمینه می پردازیم. 

انواع خاموش کننده های دستی
1- خاموش کننده هـای محتـوی پـودر؛ 2- خاموش کننده هـای 
آب؛ محتـوی  خاموش کننده هـای   -3 CO2؛  گاز   محتـوی 

 4- خاموش کننده های محتوی کف.
کاربری خاموش کننده های دستی بر اساس نوع آتش:

1- خاموش کننده آب برای آتش سوزی نوع A؛ 2- خاموش کننده 
گاز برای آتش سوزی A, B, C, D؛ 3- خاموش کننده  پودر و 
کسید کربن و هالون برای آتش سوزی C؛ 4- خاموش کننده  دی ا

.B کف برای آتش سوزی نوع
کسید کربن دارای سرلوله شیپوری  خاموش کننده های دی ا
است. خاموش کننده های پودری و آب دارای سرلوله )نازل( 
ساده یا اهرمی و عمدتا دارای عقربه فشار هستند که با تکان دادن 
کپسول تفاوت آن ها مشخص می شود. نوع کف مکانیکی که از 
روی سرلوله کف ساز قابل تشخیص است. خاموش کننده های 

بیوورسال که دارای بدنه سبزرنگ و سرنازل معمولی است.
نحوه نصب خاموش کننده ها:ارتفاع نصب خاموش کننده ها 
از سطح زمین بین 110 تا 120 سانتی متر باشد؛ در ابتدای ورودی و 
خروجی های سایت و واحد نصب شود؛ در مکانی نصب شود که 
امکان صدمات به آن ها حداقل باشد )به طور مثال در معرض 
پاشش مواد مذاب و تابش نور خورشید نباشد(؛ مسیر دسترسی 
به آن ها دست وپا گیر نباشد؛ در مکانی نصب شود که در معرض 

دید باشد؛ در فواصل مناسب و به تعداد کافی نصب گردد.
خاموش کننده  به  زدن  ضربه  عمومی:از  توصیه های 
خودداری کنید. از آماده به کار بودن خاموش کننده اطمینان 
حاصل نمایید. بازدیدهای منظم انجام دهید و چک لیست های 
داخل  فشار  بودن  مناسب  از  کنید.  تکمیل  را  مربوطه 
خاموش کننده ها مطمئن شوید. تاریخ های بازرسی را ثبت 
نمایید. به تمام کارکنان طریقه استفاده از خاموش کننده ها را 
در  کنید.  رعایت  را  آتش  از  مناسب  فاصله  دهید.  آموزش 
محیط های باز پشت به باد و رو به آتش و در محیط های بسته 
نزدیک درب خروجی قرار بگیریم.  هیچ گاه برای مبارزه با حریق 
هرچند جزئی به یک خاموش کننده اعتماد نکنید و حتی االمکان 
2 یا 3 عدد خاموش کننده را در محل حادثه حاضر به کار کنید. 
گاهی الزم است چند نفر هم زمان و به اتفاق یکدیگر اقدام به اطفای 
حریق نمایند. همیشه از خاموش کننده متناسب با نوع حریق 
استفاده کنید.چگونگی پاشیدن صحیح ماده اطفائی به سمت 
آتش بسیار حائز اهمیت است. برای این کار باید با هدف قرار دادن 
ریشه آتش و حرکت دادن سریع دست به حالت جاروبی )چپ و 
راست( آتش را در حالت افقی به تدریج از جلو به عقب و در حالت 

عمودی از پایین به باال برانید و خفه سازید.
نکاتی برای خاموش کردن آتش:1-گازها: در صورت ایجاد 
آتش سوزی در گازها نباید شعله را اطفا کرد؛ بلکه باید با رعایت 
اصول ایمنی از خروج گاز جلوگیری کرد؛2- فلزات قابل اشتعال: 
در اطفای حریق آن ها نباید از آب یا کف استفاده کرد؛3- برق و 
الکتریسیته: اولین اقدام قطع جریان برق است، سپس باید از 
کسید کربن استفاده کرد؛4-مواد منفجره: در  خاموش کننده دی ا
صورت آتش سوزی در مکان هایی که این نوع مواد وجود دارد 

سریعا باید محل را ترک کرد.

محمد صادقی شاغل در نورد سرد

سالن  بازگشایی  به خاطر  محترم  مسئولین  از  تشکر  ضمن 
بدن سازی صفائیه، باید متذکر شوم سرویس ویژه ورزشکاران عازم 
سالن سالمت صفائیه با ساعت کار کارکنان شیفت مغایرت دارد 
و این باعث عدم حضور آنان در سالن ورزشی مربوطه می شود. 
ضمنا در جدول زمان بندی تمرینات ورزش سالمت، در قسمت 
ویژه کارکنان شاغل، به صراحت قید شده که کارکنان شاغل با 
همراه داشتن کارت پرسنلی، می توانند از شنبه تا چهارشنبه در 
ساعات تعیین شده به تمرین بپردازند. این امر مشکالتی را برای 
پرسنل شیفت به وجود می آورد؛ لذا در صورت امکان پرسنل 

شیفت را از تعیین روز و ساعت تمرین معاف گردانید.
۹13***۹05۹

پیام همکار گرامی، شاپور صبوری شاغل در تعمیرگاه مرکزی، 
دریافت و جهت بررسی و پیگیری به مسئولین مربوطه ارسال 

گردید.

 )Extinguisher( خاموش کننده ها

 اجتمـــــا             عـــــــی

خواب کودکان رشد کودک

گرسنگی نقش دارد و به  کنترل  کودک و  خواب در فرایند رشد 
که بتوانیم به آرام  کمک می کند پس چه بهتر  کودک  حفظ وزن 
کودک خود یاد دهید در طول  کنیم. به  کمک  کودک  خوابیدن 
کودک در ماه های اول  که  شبانه روز بخوابد. این طبیعی است 
تولد خواب نسبتا آرامی داشته باشد.

کودک می تواند امری بسیار جذاب برای مشاهده باشد. با  رشد 
کودک نه تنها می توانیم با دید بازتری به  گرفتن در مورد رشد  یاد 
کنیم، بلکه می توانیم دانش بیشتری  کودکی خود نگاه  گذشته و 
برای تربیت فرزندان خود به دست آوریم. ژن و عوامل محیطی 
هریک به طور مجزا می توانند اثرگذار باشند، اما رابطه این دو هم بر 
کودک تأثیر می گذارد. رشد 

  هنگامی که شما با شخصی روبه رو می شوید، ظرف 
سی ثانیه می توانید برداشتی از او داشته باشید که با 
گذشت پنج ماه دیگر هم، همان برداشت را خواهید 
گاِه ما  داشت. این همان برداشت شهودی است که در بطن خودآ
گاهی، یک مهارت ضروری در زندگی شخصی و  نهفته است. خودآ
کاری افراد به شمار می آید که شامل شناخت احساسات، علت آن ها، 
تأثیر احساسات بر عملکرد خود و دیگران، شناخت نقاط قوت و ضعف 
گاهی شخصی  و داشتن اطمینان به توانایی هاست. به عبارت دیگر، آ
به معنای این است که شما زمان و تالش بیشتری را صرف درک بهتر 
گاهانه ای بگیرید که به شما در بهبود  خود کنید تا بتوانید تصمیمات آ
روابط و افزایش بهره روی در کارتان کمک کند. این مهارت به شما 
اجازه می دهد تا ارزیابی عمیق تری از خود و محیط اطرافتان داشته 
باشید. برای مثال، شما می دانید که از غذا خوردن در محیط کارتان 
گاهی متوجه می شوید که علت آن لذت،  لذت می برید، اما با خودآ

بودن در کنار همکارانتان است. 
گاهی می تواند مزایای قابل توجهی در زندگی شخصی و حرفه ای شما  خودآ
داشته باشد و به شما کمک کند تا مواردی را شناسایی کنید که در شغل 
خود به آن عالقه مندید. این امر  همچنین یاری رسان شما در ایجاد مسیر 

شغلی موفق که شما را راضی و باانگیزه نگه دارد، خواهد بود.

گاهی را افزایش داد؟ چگونه می توان مهارت خودآ
 در این بحث ما سه راه کاربردی را پیش پایتان می گذاریم:

1.شناخت هیجان های خود و تأثیر آن
 احساسات شما همیشه همراهتان هستند، اما شما به ندرت به آن ها 
توجه می کنید. درواقع، تنها زمانی متوجه آن ها می شوید که دارند سرریز 
می شوند. شما باید بتوانید زمانی که این احساسات مالیم هستند و قبل 
گاهی را می توان  از آن که با شدت ظاهر شوند، آن ها را شناسایی کنید. خودآ
پرورش داد و یکی از راه های آن تکنیک آرام سازی است. تالش کنید تا در 
هفته ساعاتی را به تفکر انفرادی بپردازید. خود را وادار کنید که ساعاتی را به 
دور از هیاهو بگذرانید و دوباره به واقعیت بازگردید. شما این کار را می توانید 
با یک پیاده روی طوالنی یا کارهایی که به آن عالقه مندید، انجام دهید. 
به خود توجه کنید و دست از آن برندارید. از خود بپرسید که کی هستید به 
کجا می روید و چه می خواهید. هرقدر از آنچه شما را به شور و شوق وامی دارد 
شناخت بیشتری داشته باشید، از سردرگمی نجات پیدا خواهید کرد و 

هدفمند به زندگی تان ادامه خواهید داد.
2.شناخت قابلیت ها و محدودیت های خود

 کارکنان ممتاز کارکنانی نیستند که بی عیب و نقص باشند، بلکه آن ها 
محدودیت های خود را می شناسند و تالش می کنند تا تغییر کنند. در این 
گاهانه به کسب نظرات  راستا، نیاز است که از همکاران و افراد صادق، آ

بپردازید. بشنوید که دیگران چگونه شما را می بینند که این ها اطالعات 
ارزشمندی است. بنابراین، شما باید پذیرای بازخورد دیگران باشید که 
گاه برای رسیدن به موفقیت در زندگی انجام می دهند.  این کار را افراد خودآ
به عالوه، بحث آموزش را جدی بگیرید. صالحیت های کاری، عادت های 
آموخته شده ای هستند. ازاین رو، با آموزش می توان به شخصی که متکبر 

و ناشکیباست، گوش دادن و به حساب آوردن نظرات دیگران را یاد داد.
3.شناخت ارزش ها و باور به توانایی های خود

گاهی، باور به خود یا همان خودباوری   از دیگر راه های افزایش خودآ
است که ما از آن با عنوان اعتمادبه نفس یاد می کنیم. داشتن مهارت، 
صرفا تضمینی برای انجام کارها به بهترین شکل نیست. شما باید 
مهارت های خود را باور کنید تا بتوانید به بهترین وجه از آن ها استفاده 
کنید. اعتمادبه نفس، اشتیاق را برای انجام کارها افزایش و حس 
تردید را کاهش می دهد. روی نقاط قوت خود تمرکز کنید و در کارتان 
از آن ها استفاده کنید. افراد خودباور، شادمانه به دنبال چالش ها 
می روند. این افراد، برعکس دیگران که فقط غرولند می کنند یا از 
کار کنار می کشند، نظرات خود را اظهار می کنند و شهامت الزم برای 

انجام کارها را دارند.
 در شماره هفته آینده، به عنصر دوم هوش هیجانی )خودتنظیمی( 

خواهیم پرداخت.

هوش هیجانی

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

با نهایت تأسف در هفته گذشته مهدی قاسمی شاغل 
در آهن سازی و سید احمد ذکایی شاغل در نورد گرم در 
کبر قربانی همکار بازنشسته در غم  غم درگذشت مادر و ا

درگذشت همسر به سوگ نشستند.
همچنین همکار بازنشسته شادروان حمیدرضا میرزایی 
به علت حادثه دار فانی را وداع گفت و به دیار حق شتافت.

به محضر  را  این غم جانکاه و ضایعه جبران ناپذیر 
خانواده های این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و برای 
آنان علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ایمنی

فوالد من

ابراز همدردی

اعتیاد به 
تکنولوژی در 

کودکان

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

بازی های ویدئویی و آنالین مانند شمشیر دولبه عمل 
می کنند. برخی از این بازی ها به عنوان ابزار آموزشی 
یا درمانی استفاده می شوند، اما اغلب آن ها جنبه 
سرگرمی دارند و در پوسته زیرین خود، محتوای خشونت آمیز یا حتی 
جنسی دارند که برای گروه سنی کودکان مناسب نیست. والدین 
هنگام خرید بازی ها باید به نوشته های پشت آن ها دقت کنند تا دقیقا 
متناسب با سن فرزندشان باشد. در شماره قبل به فواید و سپس 
عوارض بازی های کامپیوتری پرداختیم و در این شماره، همین موضوع 

را ادامه می دهیم.
قرار گرفتن در معرض محتوای خشونت آمیز

نسل جدیدی از بازی های ویدئویی خشونت آمیز از اوایل دهه ۹0 میالدی 
وارد بازار شد که تا امروز نیز رونق  و رواج دارد. به دنبال آن، تعداد زیادی 
از کودکان و نوجوانان، سرگرم این بازی ها شدند. برای مثال، در بازی 
معروف G.T.A در ازای زیر گرفتن یا کشتن افراد بی گناه و پلیس، پول یا 
طیف وسیعی از سالح ها، از جمله اسلحه، چاقو، شعله انداز، شمشیر یا 
چوب بیسبال پاداش داده می شود. برخی از صحنه ها نیز حاوی محتوای 
جنسی است. کاربر در این گونه بازی ها نقش یک جنایتکار یا قاچاقچی را 
ایفا می کند که مأموریتی به او محول شده است. کودک معتاد به بازی های 
گاه محتوای خشونت آمیز مرتبط با بازی را در فضای  خشونت آمیز، ناخودآ
مجازی منتشر می کند و گاهی مشاهده شده که آن حرکت نامناسب را در 
جمع دوستان، روی دیگران پیاده می کند. در این صورت، رفتار بی رحمانه 
یا خشونت آمیز برای او عادی شده و حتی ممکن است او را به یک زورگو 
تبدیل کند. تا جایی که امکان دارد، بازی های فکری و چالشی و بازی های 

کشن تأییدشده را در اختیار کودک قرار دهید. جنگی و ا
عالئم احساسی و فیزیکی اعتیاد به بازی های ویدئویی

گر از ادامه بازی منع شود، احساس  کودک معتاد به بازی های رایانه ای ا
گر توانایی رد کردن یک مرحله  بی قراری یا تحریک پذیری پیدا می کند و یا ا
گر میهمان  را نداشته باشد، دچار عصبانیت یا حتی خشونت می شود. ا
گر در میان آن ها کودک هست و فرزند شما بازی  دارید، به خصوص ا
کامپیوتری را به معاشرت با دوستانش ترجیح می دهد، نگران اعتیاد به 

بازی او باشید. کودکی که درباره میزان زمان صرف شده برای بازی دروغ 
می گوید، باید تحت نظارت بیشتر والدین قرار گیرد.

اعتیاد به بازی های رایانه ای و آنالین مانند هر اختالل اجباری دیگری 
گرچه بسیاری از عالئم فیزیکی  عواقب منفی شدیدی به همراه دارد. ا
گر به درستی مورد توجه قرار نگیرند، منجر به  اثرات کوتاه مدت دارند، اما ا
عواقب طوالنی مدت شدیدتری خواهند شد. به عنوان مثال، این افراد 
از خوابیدن یا خوردن وعده های غذایی مناسب، به بهانه ادامه بازی 
خودداری می کنند. شاید درهرصورت، گرسنگی و خستگی رفع شوند، اما 
در نهایت منجر به اختالل خواب یا مشکالت سالمتی مرتبط با رژیم غذایی 
می شود. همچنین افرادی که به خاطر بازی، خودشان را از دیگران جدا 
می کنند، دورهمی های خانوادگی، گردش با دوستان یا رویدادهای دیگر 
گر این الگو برای مدت طوالنی ادامه یابد، ممکن  را از دست خواهند داد. ا

است این افراد همه دوستان واقعی خود را از دست بدهند.

خودارزیابی و درمان
مؤثرترین خودارزیابی که می توان انجام داد بررسی فهرست باال و تطابق 
آن با رفتارهای خودمان است. درمان اعتیاد به بازی های ویدئویی 
اشکال مختلف دارد که برنامه های 12 مرحله ای یکی از آن هاست. برای 
بهره مندی از آن می توانید به یک متخصص اعتیادهای رفتاری مراجعه 
کنید. برخی از داروها نیز رفتارهای اعتیادآور را مهار می کند. این داروها 
به گونه ای عمل می کند که تمایل مغز به بازی های رایانه ای را کاهش 
گرچه ثابت شده که این درمان نسبتا مؤثر است، اما گزینه  می دهد. ا
مناسبی برای همه نیست و تنها در مواقع کامال ضروری استفاده می شود. 
برای مثال، گیمری که از میگرن رنج می برد و یا دچار بی خوابی شده مجبور 
به مصرف داروست، اما راه های دیگری برای درمان اعتیاد به بازی های 
آنالین و رایانه ای وجود دارد. در شماره بعد، به اثرات آن بر خلق وخو و شیوه 

کنترل آن خواهیم پرداخت.

مراقب محتوای
 بازی های کامپیوتری 

باشید

گاهی در محیط کار خودآ

 شادروان حمیدرضا میرزایی

اطالعیه

برنامــه پخــش برنامه داخلی رادیوم فوالد/ روزهای زوج، ســاعت 9 تا 11

نکته های
 تاب آوری

فوالد در هفته ای 
که گذشت

نکات ایمنی

نکات ایمنی

گزارش از همکاران

اطالعیه های 
سازمانی

توصیه های 
بهداشتی

ح تحول  طر
دیجیتال

توصیه های 
بهداشتی

استودیو شیشه ای 
گفت وگو با مدیر ان

دستاوردها و افتخارات

به وقت آموزش

معرفی کتاب داستان
 یک کارخانه
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مربوط به پیمانکاران(

پیگیری رایحه )پاسخگویی 
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گزارش تخصصی
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 ورزش             

اسامی برندگان مسابقه عکس

)مرحله شصت وششم(  ورزش در منزل 

فوالد مبارکه سپاهان قهرمان

 لیگ برتر پیست شد

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه، 
ح  اسامی برندگان مرحله شصت وششم تمرینات به شر

زیر است:

حمیدرضا جهانگیری ۹۶۵۵۵۳

رحیم رییسی پور ۹81177

سرکار خانم اسکندری ۹۵7۴87

مسعود فخری آبادی ۹8۳1۹۵

منصور شیرازی ۹۴۹۳7۹
مرحله  منزل  در  ورزش  عکس  مسابقه  برندگان 
شصت وششم می توانند جهت دریافت جوایز خود، به 
ساختمان امور ورزش مراجعه کنند. همچنین مرحله 
شصت وهفتم این مسابقه در جریان است. عالقه مندان 
که در صفحه ورزشی  می توانند طبق دستورالعملی 
شماره های قبلی خبرنامه آمده است، عالوه بر انجام 

تمرینات ورزشی در مسابقه شرکت کنند.
خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

لیگ برتر دوچرخه سواری پیست با قهرمانی فوالد مبارکه سپاهان 
به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، آخرین 
مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست 1۴00 با مشخص شدن 
قهرمانان اسپرینت، دور امتیازی، اومینیوم، یک کیلومتر و 

تعقیبی تیمی به پایان رسید.
در پایان این رقابت ها تیم های فوالد مبارکه سپاهان اصفهان، 
پیشگامان کویر یزد و مس رفسنجان به ترتیب در بخش تیمی 

مقام های اول تا سوم را به دست آورند.

نمایندگان AFC با حضور در اصفهان از امکانات 
سپاهان  مبارکه  فوالد  باشگاه  یرساخت های  ز و 

بازدید کردند.
 AFC به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، نمایندگان 
با حضور در کمپ تمرینی تیم فوتبال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از 
مرکز فنی ورزشی، زمین های تمرین، استخر و سایر امکانات تمرینی تیم 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان بازدید و در ادامه با حضور در ورزشگاه بزرگ 

نقش جهان از این مکان نیز دیدن کردند.
پس از این بازدید نمایندگان AFC  در نشست مشترک با مسئوالن 

کمیته  باشگاه حضور یافتند. در این نشست، لوزانوف پاول مدیر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن ابراز شگفتی از امکانات  مسابقات 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و شرایط ورزشگاه نقش جهان گفت: به 
کردن چنین امکانات  باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به دلیل فراهم 
کامل و پیشرفته ای تبریک می گویم. ورزشگاه نقش جهان از جنبه های 

مختلف بسیار کامل است.
وی افزود: امکانات ورزشگاه نقش جهان و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
من را تحت تأثیر قرار داد، خصوصا زمین چمن ورزشگاه کیفیت بسیار 
خوبی دارد. این امکانات شخصیت و ارزش باشگاه را بیش ازپیش 

نشان می دهد.
در ادامه این نشست هومن فیروزی معاون اجرایی باشگاه فوالد مبارکه 
گفت: ما یکی از باتجربه ترین مدیرعامل های باشگاه ها را  سپاهان 
داریم که یک دهه مدیرعامل باشگاه بودند و پس از جدایی از باشگاه 
در فدراسیون فوتبال در سمت دبیر کلی فدراسیون و مدیر تیم های 

ملی حضور داشتند.
فیروزی افزود: در یک سال اخیر شرایط بسیار بهتر شده و این حاصل 
تدبیر و مدیریت میدانی مدیرعامل باشگاه و حمایت های هیئت مدیره 

و تالش سایر اعضای باشگاه است.

خبر کوتاه

اطالعیه

دیدار مسئوالن باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با خانواده 
شادروان محمدطاها یوسفی

 پیروزی تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان
 برابر نماینده گرگان

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، مدیرعامل  به 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با حضور در منزل هوادار باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان مرحوم محمدطاها یوسفی با خانواده وی 
کرد و از درگاه خداوند برای آن مرحوم  دیدار و از آن ها دلجویی 
رحمت الهی و برای بازماندگان و خانواده محترم صبر جمیل 
مسئلت نمود. 

در هفته هشتم از سری رقابت های لیگ برتر والیبال مردان ایران، تیم فوالد 
مبارکه سپاهان با نتیجه 3 بر 1 موفق به شکست تیم جوان پاس گرگان 
شد. بلندقامتان سپاهان در این بازی با نتایج 25 بر 19 ، 25 بر 15 و 25 بر 
19 موفق به شکست حریف خود شدند و تنها در دست دوم با نتیجه 25 
بر 22 از پاس گرگان شکست خوردند. امیر غفور، پشت خط زن باسابقه 
تیم فوالد مبارکه با کسب 25 امتیاز بهترین بازیکن زمین شد.

بازدید نمایندگان AFC از زیرساخت های باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان برای اولین بار و در رقابت 
حساس برابر تیم شهرداری ارومیه، اقدام به نصب آزمایشی دستگاه 

ویدئوچک کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم والیبال سپاهان 
برای اولین بار و در رقابت حساس برابر تیم شهرداری ارومیه، اقدام به نصب 
آزمایشی دستگاه ویدئوچک کرد تا پس از بررسی های الزم در خصوص 

خرید آن تصمیم گیری شود.
این دستگاه با استفاده از دوربین های حرفه ای، تمامی خطوط مربوط 
به سرویس، خط یک سوم، تور و چهارگوشه زمین را پوشش می دهد و 
منطبق با ضوابط فدراسیون جهانی والیبال، از دوربین های سر دفاع 

نیز بهره می برد.
به نظر می رسد دستگاه ویدئوچک نصب شده در سالن 2۵ آبان اصفهان، 

سربلند از میدان بررسی فنی بیرون آمده باشد و باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان به زودی در خصوص خرید آن تصمیم گیری خواهد کرد.

گفتنی است این اقدام برای اولین بار در سطح باشگاه های ایران عملیاتی 
گردیده و در صورت نصب دائمی دستگاه ویدئوچک در سالن ۶ هزارنفری 
2۵ آبان، باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اولین باشگاه ایرانی در رشته والیبال 

خواهد بود که در مسیر حرفه ای شدن گام برمی دارد.

با فرارسیدن فصل سرد، ورزش در هوای سرد هم مشکالت خاص خود را دارد، با این وصف کسانی که در فضای بیرون ورزش می کنند، 
نمی توانند برنامه ورزشی خود را به خاطر هوای سرد تعطیل کنند. کارشناسان توصیه می کنند در روزهای سرد تمرین در فضای بیرون باید کمتر 
از 40 دقیقه طول بکشد. بعضی از بیماری ها مانند آسم، گردش خون ضعیف، مشکالت قلبی و غیره می توانند به علت ورزش در سرما بدتر شوند. 

گر مشکوک به هرکدام از این موارد هستید بهتر است قبل از ورزش در هوای سرد با پزشک مشورت کنید. ا
ـــب بپوشید  لباس مناس

به طور کامل و مناسب لباس بپوشید. بهتر است لباس ها را به صورت الیه ای بپوشید تا با شروع افزایش دمای بدن بتوانید چند الیه از آن را بردارید و در 
صورت نیاز دوباره آن ها را بپوشید. الیه داخلی باید از پارچه ای باشد که توانایی دور کردن و جذب عرق را داشته باشد، مانند پولیپروپیلین. از لباس های 
کتانی استفاده نکنید. در هوای سرد، پارچه دومین الیه لباس باید خاصیت عایقی داشته باشد، مانند لباس پشمی. آخرین الیه نیز باید ضدآب و ضدباد 

باشد و خاصیت عبور هوا از خود را داشته باشد.
گر دمای انگشتان دست و پا از دمای مرکزی بدن کمتر شد، حتما کاله و دستکش بپوشید. در صورت نیاز از شال گردن یا ماسک صورت هم استفاده   ا
کنید تا هوایی را که وارد ریه ها می شود گرم کند. ترجیحا کفشی با یک سایز بزرگ تر بپوشید تا بتوانید جوراب های ضخیم برای گرم نگه داشتن و محافظت 

انگشتان پا بپوشید.
 نـــکات ایمنی را رعایـــت کنید

گر ورزش های زمستانی  گر زمین لغزنده است یا به کوهنوردی می روید، کفش هایی استفاده کنید که با آن ها نلغزید. ا نکات ایمنی را همیشه رعایت کنید. ا
مانند اسکی را انجام می دهید، از کاله مخصوص استفاده کنید. برای محافظت از چشم ها در مقابل درخشش برف و یخ از عینک های آفتابی استفاده 
گر هوا تاریک است، از لباس های منعکس کننده نور استفاده کنید. از بسته های شیمیایی حرارتی برای گرم نگه داشتن دست و پا استفاده کنید.  کنید. ا

حتما برنامه تمرینی و تفریحی زمان رفت و بازگشت در هوای سرد را با کسی در میان بگذارید تا در صورت نیاز اقدامات کمکی صورت گیرد.

 کرم ضـــد آفتاب و آب خوردن را فرامـــوش نکنید
از کرم های ضد آفتاب حتی در هوای سرد نیز استفاده کنید، زیرا در هوای سرد امکان آفتاب سوختگی پوست وجود دارد. از ضد آفتابی با SPF حداقل 
۳0 استفاده کنید که اشعه های UVB  و UVA  را متوقف کند. برای جلوگیری از ترک خوردن لب  از   ژل هایی استفاده کنید که خاصیت ضدآفتاب دارند.

گر تشنه نیستید، قبل، حین و بعد از ورزش در هوای سرد مایعات بنوشید. حتی ا
امکانات ورزشـــی تان را نســـبت به هوا بررســـی کنید

نسبت به ورزش و دمای هوا تعدیل های موردنیاز را در لباس و وسایل ورزشی انجام دهید. به طور مثال، دوندگان نسبت به افرادی که پیاده روی می کنند 
لباس کمتری نیاز دارند و دوچرخه سواران باید از تایرهای مخصوص هوای سرد که آج برجسته دارند یا حتی از تایرهای میخ دار مخصوص یخ استفاده 

گر می توانید حداقل  برای نصف مدت زمان تمرین خود، پشت به مسیر باد تمرین کنید. کنند. به مسیر باد نیز توجه کنید. ا
مراقب ســـرمازدگی باشید

گر بی حسی ادامه یافت  از یخ زدگی و کاهش دمای بدن جلوگیری کنید. عالمات اولیه سرمازدگی شامل بی حسی یا داشتن حس سوزنی شدن است. ا
گر به سرمازدگی  حتما اقدامات اولیه را انجام بدهید. عالئم کاهش دمای بدن شامل خستگی، عدم هماهنگی، با لکنت حرف زدن و لرزش شدید است. ا
و کاهش دمای بدن مشکوک شدید، فورا به اورژانس مراجعه کنید. لباس های خیس و عرق زده را خیلی سریع از بدن بیرون آورید تا باعث سرما و یا 

کاهش دمای بدن نشوند.
ـــی کنید وضعیت هوا را بررس

گر هوا بارانی است، گرم نگه داشتن بدن  ک باشد. ا گر هوای خیلی سرد است، ورزش در فضای بیرون می تواند خطرنا به شرایط آب و هوایی توجه کنید. ا
سخت خواهد بود.مگر شرایط سالمتی و جسمانی شما یا هوای خیلی سرد، ورزش در فضای بیرون را برای شما سخت و یا ممنوع کند، وگرنه با رعایت 

نکات ایمنی، ورزش در هوای سرد را تجربه کنید و تنوعی لذت بخش در برنامه تمرینی تان به وجود آورید. 

بدین وسیله به اطالع کلیه کارکنان محترم شرکت فوالد مبارکه می رساند امور ورزش فوالد مبارکه در نظر دارد براساس مجوز 
ستاد بحران کرونا جهت حضور در مسابقات صنعت و کارگری کشور، طبق جدول ذیل اقدام به برگزاری تست در پنج رشته نماید. 
ج در جدول مذکور در تست موردنظر شرکت نمایند.  عالقه مندان می توانند با مراجعه به محل تمرینات طبق روز و ساعت مندر

بدیهی است انتخاب نفرات هر تیم صرفا با نظر مربی و زیر نظر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان خواهد بود.
توضیحات:

1-حضور در تست، هیچ گونه تعهدی برای حضور قطعی در تیم، با توجه به شرایط بهداشتی، ایجاد نمی کند و با عنایت به تصمیمات 

ستاد کرونا، احتمال تعطیلی تیم ها وجود دارد؛ 2-مسئولیت رعایت پروتکل های بهداشتی بر عهده ورزشکاران بوده و شرکت هیچ گونه 
مسئولیتی در برابر ابتال به بیماری کرونا از طریق حضور در تیم های ورزشی ندارد؛ ۳-در صورت اخذ مجوز از ستاد کرونا، با توجه به شرایط 
بهداشتی جامعه، برگزاری تست تیم های ورزشی دیگر در هفته های آتی امکان پذیر است؛۴- همراه داشتن البسه متناسب با رشته ورزشی 
در هنگام تست الزامی است؛ ۵- کلیه تست دهندگان حق عضویت در یک تیم به عنوان ورزشکار را خواهند داشت؛ ۶- کلیه تست دهندگان 
موظف به داشتن کارت بیمه ورزشی می باشند و مسئولیت آن به عهده تست دهنده خواهد بود؛ 7- عضویت در تیم ها مشروط به تزریق 

کسن کرونا است. دو دوز وا

اقدام حرفه ای  فوالد مبارکه سپاهان در والیبال

نکته های طالیی برای ورزش در هوای سرد

زمان تست تعدادی از تیم های صنعت آقایان و بانوان )تنیس خاکی، هندبال، والیبال، فوتبال و فوتسال(

تاریخ

1400/09/3.4.5

08/29 و 1400/09/3.1

08/30 و 1400/09/2.1

1400/09/3.1

1400/09/10.8.6.3.1

محل تست

مجموعه فردوس اصفهان

مجموعه 22 بهمن مبارکه

مجموعه فردوس اصفهان

ورزشگاه تختی مبارکه

مجموعه صفائیه مبارکه

ــت س پر سر

09 1 3 1 94 5 8 5 ن 6 ــا ی هر گو

09 1 3 3 1 9 82 63 نی  ســلیما

نی ســلیما نــم  خا

09 1 3 1 6 6 1 38 ــی 8 ی لو خا

09 1 38704 64 ــش 0 ک فنر

عت ســا

8  -  1 2

1 8  -  1 9 /30

1 8  -  20

1 3 /30  -  1 5

1 9 /30  -  2 1

توضیحات

بزرگساالن

نونهاالن الی جوانان

بزرگساالن

بزرگساالن، سرویس از فوالد و بالعکس است

جوانان

رشته ورزشی

تنیس خاکی )آقایان(

هندبال )آقایان(

والیبال )بانوان(

فوتبال )آقایان(

فوتسال )آقایان(

هفتــه م  یــا ا

جمعــه  ، پنجشــنبه  ، شــنبه ر چها

شــنبه ر چها  ، شــنبه و د  ، شــنبه

سه شــنبه  ، شــنبه و د  ، یکشــنبه

شــنبه ر چها  ، شــنبه و د

شــنبه ر چها  ، شــنبه و د  ، شــنبه  ، شــنبه ر چها  ، شــنبه و د

اطالعیه
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اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــیسینما

»منصور« فیلمی به تهیه کنندگی جلیل شعبانی محصول سال 
13۹8 است. این فیلم در سی و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر به 

نمایش درآمد و مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت.
گرچه کمتر  فیلم »منصور« یک روایت تاریخی از زندگی فرماندهی است که ا
نامش بر سر زبان هاست، اما کارهای بزرگی را در دوران فرماندهی اش انجام 
داد. بازخوانی یک شخصیت کمتر شناخته شده برای نسل جوان بر پرده 
سینما، اقدامی ارزشمند است که می تواند فتح بابی برای به تصویر کشیده 

شدن شخصیت های اثرگذار تاریخ دفاع مقدس و انقالب اسالمی باشد.
قصه فیلم »منصور« در سال های پایانی دفاع مقدس می گذرد. شهید 
منصور ستاری به عنوان فرمانده نیروی هوایی ارتش، در تالش است تا 
بتواند نیروی هوایی را تجهیز کند، اما در این مسیر با مشکالت و موانع 
کاری های شهید ستاری را برای  مختلفی روبه روست. فیلم تالش ها و فدا
عبور از این چالش ها روایت می کند و موفق می شود مخاطب را با قهرمان 
قصه همراه کند. عالوه بر محسن قصابیان که نقش اصلی فیلم را برعهده 
دارد، لیندا کیانی و مهدی کوشکی نیز از دیگر بازیگران فیلم هستند که 
در نقش شخصیت های واقعی ظاهر شده اند. کیانی نقش همسر شهید 
ستاری را ایفا می کند و کوشکی نیز نقش مهندس سنایی را بازی کرده که 

با شهید ستاری همراه می شود.
یکی از دالیل ارتباط گیری مخاطب با فیلم را می توان بازی خوب و شباهت 
بسیاِر چهره محسن قصابیان با شهید ستاری دانست. محسن قصابیان 
که بیشتر به عنوان کارگردان شناخته می شد، نقش شهید ستاری را در 
فیلم منصور ایفا کرده است. هرچند که او پیش از این نیز تجربه بازیگری 
داشته، اما کمتر در نقش های اصلی و مهم ظاهر شده است. انتخاب این 
کارگردان برای ایفای نقش شهید منصور ستاری به دلیل شباهت ظاهری 
فراوانی که به این شهید دارد، انتخاب هوشمندانه ای بوده است. البته 
گریم خوب این بازیگر نیز در این شباهت ظاهری بیشتر تأثیرگذار بوده 
است. گذشته از ظاهر شخصیت، قصابیان نیز به عنوان بازیگر از پس ایفای 
نقش خود برآمده است. این بازیگر خراسانی موفق می شود درگیری، 
تردید، نگرانی ها و احساسات مختلف شخصیت را به نمایش بگذارد و 
گر را با خود همراه کند؛ در نتیجه گریم و بازی قصابیان هر دو به  تماشا

باورپذیری شهید ستاری کمک کرده اند.
کاری، ازخودگذشتگی، فروتنی، شجاعت و  شهید منصور ستاری با فدا
غ از هر تفکر  قدرتی که داشته، حکم یک قهرمان ملی را دارد؛ بنابراین فار
و عقیده ای، دیدن تنها گوشه ای از قهرمانی های این فرمانده روی پرده 

گر خواهد بود. سینما، تجربه خوب و لذت بخشی برای تماشا
کنش مردم به موفقیت های شهید و بعضی اتفاقات در فیلم نیز گواه  وا
این موضوع است که تماشای »منصور« مخاطب را با قهرمان قصه همراه 
می کند و او را به تحسین وا می دارد؛ بنابراین عالوه بر ویژگی های فیلم، 
اهمیت و جایگاه شخصیت شهید ستاری، اینکه او یک قهرمان ملی و البته 

محبوب است نیز دلیل دیگری برای تماشای »منصور« است.
گی ها و اقدامات تأثیرگذار شهید منصور ستاری باعث  شخصیت، ویژ
شده این شهید شخصیت جذابی برای روایت قصه یک فیلم باشد. در 
شرایط حساس جنگ، زمانی که ایران برای ساخت و تجهیز جنگنده ها 
با مشکالت بزرگی روبه روست، شهید ستاری به کمک نیروهایش، بدون 
نیاز به شرکت های خارجی، از پس ساخت قطعات و تعمیر جنگنده ها 
برمی آیند. این خودکفایی، تدابیر و ابتکار شهید ستاری که در عملیات 
والفجر 8  باعث انهدام جنگنده های رژیم بعث شد، نمونه هایی از خدمات 

و تأثیرات مهم شهید منصور ستاری است.
گوشه ای از این خدمات،  فیلم »منصور« تالش می کند با نمایش 
اعتمادبه نفس و جرئتی که شهید برای خودکفایی و مقابله با مشکالت به 
نیروهایش می دهد، نوع ارتباط با سربازان و افرادی که جایگاه پایین تری 
نسبت به او داشتند و قدرت شهید در مدیریت مشکالت را به تصویر بکشد 

و به این واسطه، مخاطب را با زوایای خاصی از شخصیت او آشنا کند.
     منبع: رسانه نیوز                 

کارگردان:  سیاوش سرمدی  ا
معرفی کتاب

نام فرعی :
 رهنمودهای 
 مقام معظم رهبری
 درباره بسیج

ناشر :
موسسه آوای بینش

و  پیام هـــا  مجموعـــه  کتـــاب،  ایـــن 
دربـــاره  رهبـــری  معظـــم  مقـــام  ســـخنرانی های 
کـــه بـــا اقتبـــاس از بیانـــات  بســـیج و بســـیجی اســـت 

ایشان، »شجره طیبه« نام گرفته است.
این کتاب در هفت بخش سامان یافته است. ابتدا 
گستره،  اهمیت،  و  جایگاه  تعریف،  مانند  کلیاتی 
می گیرد؛  قرار  بررسی  مورد  بسیج  ثمرات  و  فواید 
سپس امتیازات و ویژگی های بسیج، شاخص ها، 
بسیج  عملکرد  بسیج،  مأموریت های  و  وظائف 
رابطه  تالش،  و  فعالیت  سال  چندین  طول  در 
جمهوری  دولت  پاسداران،  سپاه  امام،  با  بسیج 
ششم  بخش  می گردد.  بررسی  دشمن  و  اسالمی 
به بسیج اقشار، ازجمله بسیج طالب و روحانیان، 
کارگری  بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج 
اختصاص دارد و در بخش هفتم، توصیه های رهبر 
و  جامع  به صورت  بسیجیان  و  بسیج  به  انقالب 

کاربردی طرح شده است.
کتاب پیام ها و سخنرانی های مقام معظم  در این 
ابتدای سال  تا  رهبری، در طول سال های 1۳۶8 
1۳۹2 به صورت نقل قول مستقیم بیان شده  است.

•نمونه ای از متن کتاب
هفته بسیج در حقیقت فرصتی برای ارائه حرکت 
در  راحل،  بزرگوار  امام  به وسیله  که  عظیمی است 
این  در  حرکت،  این  و  شد  پایه گذاری  کشور  این 
منطقه اسالمی و دینی، برای دیگر ملت ها هم الگو 

و سرمشق خواهد شد. 1۳7۵/08/۳0
آن،  در  که  مجموعه ای  از  است  عبارت  بسیج 
آماده به کارترین  و  کارترین  فدا انسان ها،  ک ترین  پا
کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای  جوانان 
کردِن این  کمال رساندن و به خوشبختی نائل  به 

کشور، جمع شده اند. 1۳7۶/0۹/0۵
 بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه ای 
است که اسالم و قرآن و امام زمان ارواحنافداه و این 
انقالب مقدس به آن نیازمند است؛ لذا پیوند میان 
 - ارواحنافداه  ولی عصر  حضرت  و  عزیز  بسیجیان 
گسستنی و همیشگی  مهدی موعود - یک پیوند نا

است. 1۳78/0۹/0۳
چه  مقدس  دفاع  دوران  در  که  بدانند  باید  همه 
پرتالش  و  مؤمنانه  حضور  از  عظیمی  معجزات 
نیروهای بسیجی در صحنه های جنگ اتفاق افتاد؛ 

این را باید همه بدانند. 1۳87/02/1۴
گر حضور بسیج مستضعفین در  ا باشید  مطمئن 
سرنوشت  امروز  نبود،  مقدس  دفاع  سال  هشت 

کشور چیز دیگری بود. 1۳88/0۹/0۴
تا بسیج هست، نظام اسالمی و جمهوری اسالمی 
از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن 

اساسی است. 1۳88/0۹/0۴
عرصه بسیج یک عرصه عمومی است؛ نه مختص 
یک قشر است، نه مختص یک بخش از بخش های 
زمانی  یک  مختص  نه  است،  کشور  جغرافیایی 
دوِن زمان دیگری است؛ نه مختص یک عرصه ای 
دون عرصه دیگری است. در همه جاها، در همه 
مکان ها، زمان ها، عرصه ها و در همه قشرها، این 
وجود دارد. این معنای بسیج است. 1۳8۹/0۴/02

که بر عهده بسیج  کارهایی   ازجمله اساسی ترین 
است و در بافت درونی هویت بسیج دخالت دارد، 
مسلم  اصول  از  دفاع  و  حمایت  از  است  عبارت 

اسالمی. 22/07/1۳۹0
که در نیروی مقاومت بسیج به عنوان یک   جوانی 
نیروی بسیجی، خود را خدمتگزار اهداف انقالب 
را  خود  چنان  باید  می داند،  اسالمی  آرمان های  و 
که مثل شمعی پروانه ها را به دور خود جمع  بسازد 
کند و سازندگی علمی، اخالقی، معنوی، فکری و 

سیاسی داشته باشد. 1۳80/08/21
راز پیروزی مسلمین و وحشت و هراس دشمنان 
قرآن  پرچم  برافراختن  در  مسلمین  از  معاندین  و 
باید مطیع مسجد، حامی مسجد،  است. بسیج 

عامل به قرآن و حافظ قرآن باشد. 1۳۶2/0۹/0۴
     منبع: رسانه نیوز                 
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) وسائل الشیعه، ج 11، ص 12 (

سخن گفتن از اصفهان به معنی سخن گفتن از تاریخ، فرهنگ و هنر است. این شهر را می توان   
ناخدایی دانست که طوفان های تاریخی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و چنان رونق و 
شکوهی به فرهنگ و هنر ایرانی بخشیده است که تأللؤ آن تا قرن ها پس از این زمان باقی خواهد 

ماند.
امروزه اصفهان شهری با  دوستداران جهانی فراوان است. بررسی تاریخ این شهر نشان می دهد که 
همواره نظاره گر تحوالت و فراز و نشیب های مختلف بوده است، اما نکته مهمی که در خصوص آن 
وجود دارد این است که اتفاقات ناخوشایند را چنان در خود هضم کرده که همواره حیرت تاریخ نگاران 
را برانگیخته است. اهمیت تاریخی و فرهنگی این شهر پژوهشگران را به تحقیق در خصوص تاریخ و 
تمدن نهفته در آثار هنری، بناها و فرهنگ برجای مانده از دوره های مختلف تاریخی آن واداشته است.
اصفهان در دوران باستان و پیش از اسالم یک مرکز مهم و ارزشمند اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی 
به شمار می رفت و عالوه بر اینکه در سه دوره مهم آل بویه، سلجوقیان و صفویان مرکز حکومت بوده، در 
دوران سلسله های دیگر نیز گاهی مرکزیت داشته است. این سه دوره شکوه تاریخ، قلمرو و فرهنگ 
ایران بوده است. در عصر آل بویه دانشمندان بزرگ از شرق و غرب ایران و جهان اسالم به اصفهان 
می آمدند. کتاب های بسیاری در این شهر نوشته شد و طبق اطالعات محققان و مورخان، این شهر 
ازنظر دانش های رایج زمان نیز در اوج بوده است. حکومت آل بویه نیز دولتی بود که توانست ایران را از 
سلطه خالفت عباسی نجات دهد. درواقع یکی از نمودهای تعالی فرهنگ و تمدن ایران و اسالم در دوره 
آل بویه رخ داد که اصفهان شاه بیت آن قلمداد می شود. وسعت قلمرو ایران در دوره سلجوقیان از یک 
طرف تا چین و از طرف دیگر تا دریای مدیترانه بود، از شمال ماورای خزر بود و از جنوب تا یمن امتداد 
داشت، اما اصفهان پایتخت بود. خواجه نظام الملک وزیر این حکومت، مدرسه نظامیه اصفهان را 
باشکوه قابل توجهی احداث کرد و تقویم جاللی توسط خیام و برخی از منجمان در این شهر تنظیم شد. 

چهار ایوانه شدن مسجد جامع نیز در این دوره رخ داد.
اصفهان در دوره هایی چون خوارزمشاهی، مغول و عصر تیمور صدمات فراوانی دید. تیمور بیشترین 
کشتار را در اصفهان مرتکب شد. بااین حال با تشکیل دولت صفویه و پس از دوران سلطنت شاه اسماعیل 
و شاه طهماسب، مقتدرترین پادشاه صفوی یعنی شاه عباس اصفهان را به عنوان مرکز حکومت خود 
کز،  انتخاب کرد. عواملی چون موقعیت اصفهان، وجود زاینده رود و فضاهای مناسب برای احداث مرا
بناها و عمارات باعث شد که این شهر، شهره جهان شود. میادینی چون میدان نقش جهان و عمارت ها 
و ساختمان هایی که امروزه هنوز جلوه های فرهنگ و تمدن این سرزمین است در این دوره ایجاد شد.
شهرهایی که زمانی ابرشهر نامیده می شد، پس از حمله مغول دیگر سر پا نشد. اما اصفهان با همت، 
تالش و پشتکار مرکز صنعت، علم، سیاست، معماری و هنرهای مختلف گردید. اصفهان از نخستین 
شهرهایی بود که به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب شد و هرچه از عظمت، رجال، 
دانشمندان و تأثیرگذاری این شهر گفته شود، باز هم اندک است؛ ازاین رو توصیف آن به »نصف جهان« 

بسیار به جا و ارزشمند است.
غ از صنایع دستی و هنرهایی چون قلم زنی،  کمیت هنر در اصفهان همواره زبانزد بوده است. فار حا
کاری، خاتم کاری، منبت کاری، نگارگری و فیروزه کوبی که امروزه مخاطبان جهانی دارند، مهم ترین  مینا
جلوه هنر در بناهای تاریخی این شهر ظهور یافته است. گره خوردن رنگ فیروزه ای با طرح گنبدها و 

مناره های اصفهان، نام »شهر گنبدهای فیروزه ای« را برای آن به ارمغان آورد است. 
محمدعلی اسالمی ندوشن در خالل توصیف مسجد شیخ لطف اهلل در مقاله »گذاری دیگر از اصفهان« 
ک است که در هنر موجودیت می یابد و از بودن و ماندن  نوشته است: »بناهای اصفهان سلطنت ادرا
برخوردار می شود. رنگ آبی )الجوردی، کبود و فیروزه ای( که رنگ غالب و زمینه اصلی گنبدها را تشکیل 
می دهد، نجیب ترین رنگ است و رایج ترین؛ رنگ آسمان و رنگ آب و شاید به همین جهت در چشم 
بیننده آن قدر دلنواز و تهذیب کننده می نماید که همه جا هست، در اختیار غنی و فقیر یکسان و بیش از 

هر رنگ دیگری ما را با طبیعت پیوند می زند«.
چنین نمادهایی می توانند نشانگر این باشند که گذشتگان ما با هنر، علم، اندیشه و تدبیر خود سعی 
کرده اند اصفهان را برای همیشه به عنوان یک شهر پرطراوت و ممتاز تعریف کنند. سیاحی که اهل معنا 
بوده است، وقتی از باال به شهر اصفهان می نگریست، گفت: »اینجا شهری است که خانه های خشت 
و گلی، گنبدهای فیروزه ای، مناره های بلند آجری و فضاهای فوق العاده زیبایی دارد«؛ بنابراین باید با 

تمام وجود برای حفظ این شهر، هویت و اهمیتی که در تاریخ داشته، تالش کنیم.
مرحوم همایی می گوید: »هر وقت حرکت سازنده ای را در جایی مشاهده کرده، آن را ریشه یابی کردیم، 
گر بخواهیم تاریخ ایران را بررسی  دیدم که به گونه ای به اصفهان و تاریخ و فرهنگ آن ارتباط پیدا می کند. ا
کنیم متوجه می شویم که بسیاری از امور تاریخ علم، هنر، معماری، تحوالت اجتماعی و مکاتب مربوط 

به این شهر است؛ بنابراین چنان ریشه و عمقی در اصالت اصفهان وجود دارد که نباید مغفول بماند«.

یخ و فرهنگ و هنر اصفهان، تأللؤ تار

مناسبت

رضایت خانواده خیلی مهم است؛ باید در خانواده 
همه از هم راضی باشند. در روایت آمده است که شفیعی 
نزد خدا برای یک خانم باالتر از این نیست که شوهرش از 
او راضی باشد و یا برعکس، اینکه آقا کاری کرده باشد که 
خانم بگوید  ای خدا من از شوهرم خیلی راضی هستم. 
خدایا من از او گذشتم، تو هم از او بگذر! با تمام وجودم از 

او راضی ام!
شفیعی پیش خدا پرفایده تر و قوی تر از خشنودی شوهر 
نیست. هرچه می توانید در مورد شوهرتان سنگ تمام 
بگذارید. اوالد بزرگ می شوند، ازدواج می کنند و می روند، اما 
گر لباس انسان خشن باشد،  همسر شما لباس شماست. ا
نرم نباشد، خیلی سخت است. تمام زندگی انسان تلخ 
گر زن و شوهر یکی باشند، همدل باشند، زندگی  می شود؛ اما ا
شیرین می شود. حضرت امام، با اینکه باالترین مقام را در 
این مملکت داشتند، ساعت مخصوصی را برای خانمشان 

گذاشته بودند که این ساعت در اختیار خانم باشند و خیلی 
به خانمشان احترام می گذاشتند. معموال ما تک بعدی 
گر در سیاست بیفتیم، همه چیز را فراموش  هستیم. ا
گر در عرفان و سیر و سلوک بیفتیم، می گوییم  می کنیم؛ ا
کنار  همه اش سیر و سلوک است و همه چیزهای دیگر 
گر در خط بازار و پول درآوردن بیفتیم، همه چیز  می گذاریم؛ ا
را کنار می گذاریم. این غلط است. اسالم دین کاملی است. 
همه چیز باید در جای خودش باشد. کار و عبادت و تفریح 

هرکدام جایی برای خودشان دارند.
عبادت و ثواب در دست و بالمان ریخته، ولی کسی نیست 
گر کسی  جمع بکند. پیامبر )صل اهلل علیه و آله( می فرماید: ا
از روی محبت و رحمت به پدر و مادرش نگاه بکند، ثواب 
گر کسی روزی  یک حج و یک عمره دارد. کسی عرض کرد آقا ا
صد بار از روی محبت نگاه کند، چطور؟ فرمودند: ثواب صد 
تا حج می دهند. مگر خدا خزانه اش تمام می شود؟ مگر خدا 

گر می خواهید گره هایتان باز  از ثواب دادن خسته می شود؟ ا
بشود، بروید به دست و پای مادرتان بیفتید. این قدر دست 
و پایش را ببوسید تا مادرتان از روی محبت به گریه بیفتد 
گر مادرت به گریه  که چرا این همه به من محبت می کنی. ا
افتاد، کارت درست است. کسی خدمت پیامبر خدا )صل 
اهلل علیه و آله( آمد عرض کرد: یا رسول اهلل، من به چه کسی از 
همه بیشتر نیکی کنم؟ حضرت فرمودند: به مادرت. دوباره 
پرسید به چه کسی بیش از همه خدمت کنم؟ حضرت 
فرمودند: به مادرت. سه باره پرسید به چه کسی بیش از 
همه خدمت کنم؟ حضرت فرمودند: به مادرت. بار چهارم 
پرسید دیگر به چه کسی بیش از همه محبت کنم؟ حضرت 
فرمودند: به پدرت. جوانی پرسید آقا من خیلی گناه کردم. 
حضرت فرمودند: مادر داری برو به مادرت محبت و نیکی 

کن. من ضمانت می کنم که خدا همه گناهانت را بیامرزد.
     منبع: رسانه نیوز                 

معنویت

برگرفته از سخنرانی استاد فرحزاد  رضایت مندی زن و شوهر از همدیگر
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فراخوان شناسایی همکاران قاری قرآن
به منظور شناسایی قاریان داخلی شرکت فوالد مبارکه،از بین 
کارکنان  و پیمانکاران شاغل در شرکت فوالد مبارکه  که در زمینه 
قرائت قرآن به سبک تحقیق و ترتیل دارای مهارت می باشند، 
دعوت می گردد تا در تاریخ  1۴00/8/۳0 با شماره های داخلی 
۳۵1۵1 یا ۳۳۶8۳ تماس حاصل کنند و یا کلمه ) قاری( را به 

شماره 0۹0100۴2870 پیامک فرمایند.


